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محفوظةالطبححقؤق!يح

9791(اكتوبر)الأولقثصرفيالاولىالطبعة



مةمقلى

الصعهيونيةالهخططاتتنفيذفيالهامدورهاالعسكرية"للقوةيزال"ولإكان

عامفلسطينفيالاسائيليةالدولةنثمعأةبعدأوقبلىسواء"العربيةالإوضفي

491 A.دورعنمنعزلاالاسائيليةالعسكريةالقوةدوويكنلمافالوبصيعة

اله!رببينالتأثيرالمتبادلةاورقة،ب!عكموالاسائيليةالامبرياليةالسياسة

بوسعائلىللسياسةامتدادهيالحرب"بأنكلاوزفيتزلمقولةوذقا.والسياسة

."كطاضر

عدميعنيلا.بالسياسةالعسكريةالقوةاستخدامأىِ.الهربارتباطولكن

عنالمخعلفةالنوعيةطبيعتهامن.نابعةذاتهاحدفيبالحربخاصةقوانينوجود

يدرسأنالعربىللفكرالضروويمنكانلذلك.بالسياسةالخاصةالقوانين

المذكورةالقوةاستخداموكيفية.الاسائيليةالعسكريةالقوةبناءكيفية

هذهأنبعكم.الاسائيلى-العربيالصراعمراحلنحتلفعبروذلك5عمليا

العربيالتصديطريقعلىالرئيسيةالفكريةالمقوماتاحدىتفععكلالدواسة

واللعسكريينبالنسبة،سواءالعربيالوطنفيالاسائيليالتوسحلمخططات

العربية.الاهةفيبالسياسةالمشتغلين

7391سنواتبينما6غتلفةمراحلفيكعبت.دراساتسبحالكتاباهذويضم

والعواملى.الاسائيليةيةالعسكرالقوةبناءكيفيةبعضهاتناول.7891و

بناءباستراتيجيةنسميهأنيمكنماأو،العمليةهذهحكمتالتيالرئيسية

معطيات"دراسةالمجموعةهذهوتضم.الاسانيليةالعسكريةا!وة

القوةودراسه"4891حربعشيةالصهيونيةالععععكريةالإستراتيجية

البعريةالاستراتيجية-7891،ودراسة7391سنواتخمسفيالعسكرية

ضرورةالإسائيليالنوويالحيار"ا.ودراسة739حربوبعدقبلالإسائيلية

.6اممشراتيجية

الاسائيليةالعسكريةلاستراتيجيةاجوانببعضاخرىدراسعاتوتناولت



الاسائيليةالامننظرية"دراسةوهي.العامةالنظريةأوالمبادىءحيثمن

هذهونظريا!مبادىءلبعضالتطبيىَحيثومن."7391حربواختبار

."لبنانجنوبفيالثمانيةالايامحرب"دراسةوهي،الاستراتيجية

أو6الاضافاتبعضلاجراءالمذكورةالدراساتجيحهراجعةوتمت

أصبعتبعيث6لاحقةمعلوماتعنهاكشفتالتيالفروريةالتعد*ت

العامفييصدرواحدكتابفيمجمعةللننصروصالحةالتطوراتأحدثمعمتممثية

."الإسائيليةالاشراتيجيةفىدوايمات9واحدضوانتحتا979

نواحيكافةالدراساتمنالمجموعةه!ذهتغطيلاالحالوبطبيعة

المستوىعلىامهااستخدوكيفية،الاسائيليةالسعكريةالقوةبناءاستراتيجية

بعضتلقيولكنها.الاسائيلى-العربىالصراعمراحلكافةفيالاستراتيجي

فيدورهافايكونأنونأمل.المذكورةالاسرَاتيجيةعلىالرئيسيةالاضواء

عربي.كلىلدىالاسائيليبالعدوالاستراتيجيالوعيتعميقأوتكوين

الوطنفيالصهيونىالكيانوجوديرفض،وطنيأمثقفاًاوكانعمععكرياً

تحاولالتىِالخطيرةالمرحلةهذهفي،خاصةالمتناميةوسيطرتهوتوسعهالعربي

الامةعلى!الإلسرائيلىالسلام"فرضالاميربم!المععدةوالولاياتاسائيلفيها

العربية.

محمودعزمي59791؟/7/فيبيروت



الاستراتيجيةمعطياته
الصهيونيةا!مكرية

48951حربعفم!ية

هن"كتابهفيأصفرانناداف"الجنسيةالاميركيالاسرائيليالكاتبيقول

يريدمنلكلللدراسةعنهغنىلاهوضوعاا489حربتشكل)احربالىحرب

.)1(أالحربهذهدشنتهالذيالامرائيلى-العربيالصراعتعقيداتكافةيفهمان

كانتسواءعاهةبصفةالإسرائيليةالاستراتيجيةدراسةانوالواقع

تطبيقالاليستوهي-العس!كريةالاستراتيجيةاوالشاهلةالاستراتيجية

تتطلبالمباشر-العسكريالحقلفيالصهيونيةللحركةالشماهلةالإستراتيجمِة

صدورهنالممتدةالمرحلةخلال!تالتيالاسرائيليةالاستراتيجيةدراسةضرورة

.9491بدايةفيالدائمةالهدنةاتفاقياتتوقيعالى4791نوفمبرفيالتقسيمقرار

المجتمعواعترافابرائيللدولةالرسميالتكوينعنهانتجالتيالمرحلةوهي

فلسطين.كيانواهدارالدولي

هنالاولىالمرحلةفيالمطبقةالاسرائيليةالعسكريةالاستراتيجيةكاش!ولما

الصهيونيوالاستعمارالحربيةالشعوببينالشاهلةالعسكريةالمواجهةمراحل

فلسظين،بتقسيمالمتحدةالاممهيئةتوصيةصدوريوموليدةليست،الاستيطاني

حقبةاستغرقطويلتخطيطوعبرتدريجياهعطياتهاوتكاملتمقوماتهاتشكلتوانما

القاءهنبدلاكانلذلك.4791عامحتىالاقلعلىا909عامهنممتدةئاريخية

هذهلمعطياتالتاريخيالتكونهرحلةحولالتاريخيالعلميالبحثاضواء

تفاصيللكافةهذهدراستناتعرضلنلحالاوبطبيعة.العسكريةالاستراتيجية

7391(مايو)ايار،1Yالعدد،فلسطينيةونثؤمجلةفيْنثرت



الاسرائيلى،-العربيالصراعجذورتشكلالتيالحقبةتلكوتطوراتاحداث

الرئسِعيةالعاهةالخطوطيةرؤيخدمالذيبالقدرللاحداثستعرضوانما

الصهيوني،للمخططالمضادالعربيالنضاللجانبتعرضلنانهاكما.للموضوع

لها.المحددوالحيزالغرضعنبهايخرجذلكلان

الصهيونية:العسكريةالاستراتيجعةهدف

الوسائلواستخدامتوزيعفن"هيالاستراتيجيةان!هارتليدلىايقول

فن"أنهاأبوفرأندريه)ويقول.2("ةالسياسةأهدافلتحقيقالعسكرية

أنها!كلاوزفيتز"يقولكما.3("ةالسياسةأهدافإلىللوصولالقوةاستخدام

.إ)،(الحربهدفالىللوصولكوسيلةالمعاركاستخدامنظرية"

انتزاعهوالعالميةالاهبرياليةورائهاوهنالصهيونيةالحركةهدفكانولقد

ذاتدولة.القوةطريقعنعنصريةيهوديةدولةلاقاهةشعبهاوطردفلسطينارضى

تركيبهاويعادالبلادخارجهنأجزائهاتصديريجريدولة،بالكاهلهفتعلةهقبرمات

العربيالوطنقلبفيزرعهاأجلهنالمخططونيعلمدولة!بالقوةارضهافوق

لوجودها.حقيقيةهقوهاتأيوتاريخياهوضوعياأوأصلاتمتلكلاأثهاالعلمتمام

أويلسون)الرثيسالىالمقدمالاهريكيينالخبراءلجنةتقريرمنذلكعلىأدلوليس

فلسطينأنالصحيحهنأأنهفيهجاءوالذي9191ينايرأ2فيالمسألةهذهحول

الفرصةلهماتيحتوهتى،كذلكاليهودلوجعلهافيمايهوديةدولةتصبحأنيجب

مجموعسدسرزلفونيكادونلا،الحاضرالوقتفياليهودافيبيد...الكاملة

ماأبعدفلسطنفانوباخعصار...فلسطنفىالف007عددهمالبالغالسكان

لكي،منتدبةكدولة،بريطانياعلىالاعتماديمكنانهالا.الاَنيهوديابلداتكون

!!)5(عليهحصولهميجبالذي(المميزأالممتازالمركزذلكاليهود!ح

بسبيلوهي،تقومانالدولةلهذهالدوليةالاهبرياليةالاحتكاراتأرادتلقد

الاقطاعيةالعثمانيةللاهبراطوريةالنهائيةالتصفيةمرحلةفيالمنطقةلخريطةتخطيطها

الرأسمالي.ال!عالمفيالجديدةالنفوذهراكزبيناخرىهرةتقسيمهاواعادةالمتخلفة

نالاسرائيلالاهبرياليةعصربدايةعنفوانفيوهيادأسماليةالإحتكاراتأرادت

اوروبايربطالذيالبريالجسرعلىوغريباقويابشرياحاجزا)تكونحتىتقوم



المنطقةمذهفييثمكلىبحيثالمتوسطالابيضبالبحرمعاويربطهماالقديمبالعالم

الاوروبيةللدولوصديقة،المنطقةلشعبعدوةقوةالسويسقناةمنمقربةوعلى

اليهدعاالذيأبنرمانكامبل!مؤتمرتوصياتفيجاءكماوذلك!!)6(ومصالحها

،7091عامفيالحاكنماوالاصحزبالىتوصياتهورفعالبريطانيالمحافظينحزب

والاقتصادوالجغرافياالتاريخعلماءكبارلندنفيانعقدتالتيجلساتهحضروقد

الاستعمارية!الكبرىالدولىكافةمنوالزراعةوالبترولوالاجتماع

تحققأنبعد-المنطقةفيالدولةمذهدور!ترومالنالامريكي)الرئيسحددوقد

اجلمنالمستمروسعيهاالامبرياليللعالمالمتحدةالولاياتزعامةظروففيالمخطط

فياعلانهاعقببقوله-وفرنسابريطانياحسابعلىلصالحهاالمنطقةتقسيماعادة

لتيارتتصدىلكي،الاوسطالشرقمنطقةفياسرائيلقامتلقد"4891مايو

عنبعيداتجتذبهانمنأقلفلا،مذاتحققأدنتستطعلمفاذا،الوطنيةالنعرة

!7(إةالإوسطالشرقفيالامريكيالبترولمصالح

وطردفلسطينعلىبالاستيلاءالامبريالي-الصهيونيالمخططتنفيذكانولما

فجائيةوبطريقةواحدةدفعةيتمأنلهيمكنلااسرائيلدولةوانشعاءالعربسكانها

ظروفلانونظرا،تركياأيديفيتزاللاكانت!نفسهافلسطينلاننظرا،سريعة

تسعَوجبكانتالاولىالعالميةالحربأئناءوالمانياوتركيابريطانيابينالمسلحا!راع

باستقلالىوالوعودلورنساالتركيالاستعمارضدالعربيةالثورةبقوىالاستعانة

جهةمنوفرنسابريطانيابينالتناقضتاثيرعنفضلامذا،(الخالعربيةالدول

اقتسمتأنبعد،المنطقةثرواتحولاخرىجهةمنالامريكيةالمتحدةوالولايات

عامفي!بيكو-سايكسامعامدةبينهمابمقتضىفيماالمنطقةوفرنسابريطانيامنكل

ممانحومافلسطينفيالصهيونيةالحركةولاءاجتذابامريكاومحاولات،1791

ترامنلاحتىالمنطقةفيالنسبيالتوازنمننوعايجادمحاولةالىبريطانيافىفع

نأالىبالإضافةذلكلكلونتيجة.الجامحالصهيونيةجوادعلىكلهابمصالحها

حفزتهاأنالىفلسطيننحواللازمةبالسرعةتسيرتكنلمنفسهااليهوديةالهجرة

الصهيونيةللاستراتيجيةبدلاكان،3391منابتداءألمانيافيالنازيةالحركة

ومقوماتعناصراستكمالمرحلةفيالعسكريةليجيعهااستروبالتالي،الشاملة

المرحليالطابعذات،المباشرةغيرالاستراتيجيةاسلوبتتبعأن،وفاعليتهاوجودما



علىللحصولاساساالخارجيةالمناوراتعلىتعتهْ.والتي،التدريجيالمتسلسل

واالمحلىالتطبيقساحةفوقمرحلةكلفيالعملحريةهنالجزئياللازمالقدر

الداخلى.

التكوين:طووفيالاسائيليةالعمريةالاستراتيجيةهعطيات

استراتيجيةلايالاساسيةوالمقوهاتالعناصراوالاوليةالمعطياتتتمثل

الموارد،الاستراتيجي-الجغرافيالوضع،البشريةالقوة:عناصرفيععبعكرية

ويشكل.والقياديةالتئظيميةالمقدرة،المعشيةوالروحالؤطنيةالقيم،الاقتضادية

فيكفاءتهاومدىالذاتيةالانسانيةالقدرةعنصرالامرواقعفيالاخيرالعنصر

عسكريةتنفيذيةقوةالىوتحويلهاالاخرىالموضوعيةالعناصراوالمعطياتاستخدام

السياسة.اهدافتحقيقعلىقادرةفعالة

فقدفلسطينفيالصهيونيللكيانأصلاطبيعيةهقوماتأيوجودلعدمونظرا

العسكريةللاستراتيجيةاللازمةالاوليةالمعطياتاوكلهعظمتصديرجرى

البلادخارجهنالمعطياتهذهوتعزيزوتدعيماختلاقوتم،تدريجياالاصرائيلية

تدريجيةبصورةالتكوينالشاذةالدولةهذهلانشاءالشاهلللمخططوفقاأساسا

هذهمعطياتهنهعطىاوعنصركلاعدادطريقةالأنوسنبح!ث.هرحلية

حتىالقرنهذابداياتفيالاستعماريالمخططتنفيذبدأأنهنذالاستراتيجية

وبعدقبلا489عامفيالفعليالقتالبدايةعندالاساسيةصورتهامعظماستكملت

اصرائيل:لدولةالرصميةالنشاة

حوالىفلسطينفياليهودالسكانكان؟8ْ28عامفي:البفريئالقوى-أ

ال!ريةروسيامنالمهاجريناليهودهنهوجاتوصولتتابعثم،نسمةالف24

فيالثانيالكسندراغتيالىاثرهناكحدثتلليهوداضطهادعملياتعقبوبولندا

.91)8(30و1882عاهيبينفيماآخرينالفا25نحوفلسطينفوصلا881عام

؟يهوديا)1(05667فلسطينيسكنكانا7!9عام(بلفورأوعدصدوروعند

8083اليهودعددكانا229عامفلسطينانتدابصكعلىبريطائياحصولىوعند

قبلهنالمنظمةالهجرةلإعمالونتيجة.البلادسكانجملةمن%9012يمثلونالفأ

وارسميةبصورةالبريطاني(بلفورألوعدنتيجةوالمنفذةالعالميةالصهيونيةالحركة

هيئةهنالتقسيمقرارصدورعندفلسطينفياليهودالسكانتعدأدوصلفقدسرية
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تقريبايهوديالف975الىثم،تقريباالفا658الى4791نوف!رفيالمتحدةالاهم

.489؟حربنهايةوقربالدولةانشاءعقبا489ديسمبرفي

الىلارسالهماساساالشباباختيارالىتعمدالعالميةالصهيونيةالمنظمةوكاشط

خاصةوالمانيااوروباشرقدولىهناساساقيالذيالمنظمالتهجيرهذافيفلسطين

الصهيونيةالسريةالسعكريةالمنظماتوجدتوهكذا،النازيالنظامقيامعقب

هعظمهمافيالصالحةالبشريةالقوىمناللازمةحاجتها!الهاجاناهأراسهاوعلى

تطووبصدد!آلونييغال"يقولالمسالةهذهوحول.القتاليةالاعماللمباضرة

بسيلالفترةتلكخلالالهاجاناهتدعمتوقد"؟939-0291فترةفي!الهاجاناه"

لمالهجرةوهذه.اوروباشرقهنوخاصة،كثيرةدولهنالقادهةاليهوديةالهجرة

ناحيةهندعمتهولكنها،فقطالكميةالناحيةمنللهاجاناهالبشريالموردمنتزد

ذاقولقد،متحمسةومثاليةشابةالجددالوافدينغالبيةكمانتلقد.ايضاالكيف

الاحياءعنيدافعونكانواعندها،العسكريشبهالسريالنشاططعمالكثيرمنهم

.1((ةْللساميةالمعاديةالغاراتضداوروباشرقفياليهودية

سياسيةلاعتباراتالهجرةسيلمننسبياتحدبريطانياكانتالتيالفتراتوفي

تقليصمحاولةاوالعربالسكانبتهدئةتتصلالثانيةالعالميةالحرفيوبعداثناءهعينة

اهيركاكاش!،اليهوديةوالوكالةالصهيرنيةالمنظماتعلىالمتزايدالامريكيالنفوذ

طلبهنحدثمثلماوذلك،الهجرةمنبمزيدالسماحاجلهنبشدةتضغط

3في"آتلي)البريطانيلوزراءارئيسالىالموجهاتروهان"الاهريكيالرئيس l

فلسطين.الىاضافيةبصفةيهوديالفلمائةالهجرةحقيمنحبانا459اغسطس

691يونيوفيالمطالبلهذههعارضة(بيفنابريطانياخارجيةوزيرأبدىوعندها t

الامر!لبريطانيادولاومليؤن3لأ5قرضاعتمادبعدمالاهريكيالكونغرسهدد

.الهجرةهوضوعمنتشددااقلهوقفواتخاذالتراجععلىبريطانيااجبرالذي

للجيشالمطلوبةالبشريةالقوةبناءاستكمالصرعةعلىاهريكاعملتوهكذا

اشرافتحتفلسطينفيظاهرياصريةبصورةاعدادهيجريكانالذيالاسرائيلى

وقد.(الفعليةالناحيةهنالرسميةغيرالاسرائيليةالحكوهةوهي)اليهوديةالوكالة

فلسطينالىيهوديالف2Iنحوادخال4891مايوحتىا469هنالفترةخلالتم

بهاقاشطالتيالمحدودةالمحاولاتبعضورغم،السريةالهجرةطرقبمختلف
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النفوذنطاقلتحديدالعاهةشعياستهاضمن،الشرعيةغيرالهجرةلمنعبريطانيا

فلسطين.فيالامريكي

جرتلفد:الإستراتيجي-الجغرافيالوضعتصعنحالمععقعمرات-2

يقضىالاول،اتجاهينفيالاستيطانيالصهيونيللاستعمارالتدريجيالتسللعملية

شاطىءعلىالواقعةالمدنخاصةالرثيسيةالمدنفياليهودالسكاننسبةبزيادة

يافا-لمدينةضاحيةمجرداصلاكانتالتي-"ابيبتلأمثلالمتوسطالابيضالبحر

وسطفيالاساسيةالقاعدةباعتبارها!القدس)في.وكذلك!عكا)و(حيفا)و

ويقضيالثانيوالإتجاه.الصهيونيةللحركةالدينيةالدعايةعليهانركزوالتيالبلاد

النقاطوعندالمدنحولىصهيونيواستراتيجنىزراعيماديوجودبخلق

ارتباطاتخلقزراعيةهستعمراتانشاءطريقعن،البلادحدودوقربالاستراتيجية

عاداتهمهنوتبدلى،"الميعادأرض!والمهالجرينبينبالتوطنوشعورااقتصاديا

أكلبفيتخصصتيهوديةكاقلياتقبلمنعليهادرجواالتيالاعمالفيالاصلية

ذاتدولةلانشاءالمطلوبةوبالصورةهباشربشكلانتاجيةغيرأعمالفيالحالات

قلاعالىتحويلهايسهلمستعمرات.فقطاليهودالسكانعلىقائمهستقلكيان

داخلعميقجسررأسبمثابةتكونهاحدالىدفاعيذاتياكتفاءذاتوحصون

هنهاستتدفقالتيالساحليةوالقواعدالمدنهؤخرتهاتحمي،العربيةالبلادجسم

نايمكنالصورةوبهذه.الدولةكيانلاستكمالاللازهةوالاسلحةالمهاجرينأفواج

للدولةالاستراتيجي-الجغرافيالوضعاوالواقعويصنعالصهيونيالوجوديخلق

فيخاصةهواقعهااختياروسياسةالمستعمراتانشاءبصددآلونويقولى.الصهيونية

البدايةمنيتقررالرائدةالصهيونيةالمصعتعمراتوتخطيطتطويروكان:"الثلاثينات

وفقيتمالموقعاختياريكنلم.الاستراتيجية-السياسيةللاحتياجاتوفقا

المحلى،الدفاعاحتياجات،هنهاالاهمكانبلى،وحدهاالاقتصاديةالاعتبارات

وجودضمانالىترصيكانتالتي،الصهيونيللاستيطانالعاهةوالاستراتيجية

هذهتلعبهانيمكنالذيالدوروكذلك،البلادانحاءكافةفييهوديسياسى

قدوالذي،المستقبلفييحدثعامصراعايفيالمستعمراتهنتلكاوالمجموعة

تستصلح،الاحيانهعظموفي،تشترىالاراضىكانتلذلكوفقا.حاسمايكون

منهقربةعلىأو،العرببالسكانآهلةهناطقاعماقوفيالبلادهننائيةأجزاءفي

ان!ثساءسياسةكانتلقد."أ1؟(ممكناذلكنLSاذاللبلادالسياسيةالحدود
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وتدعيمانشاءمجرداساس!علىالاعمالإغلبفيالثلائيناتقبلتتمالمستعمرات

تنشاالمستعمراتكانتولذلك،الفلس!طينيالريفداخلالصهيونيالماديالوجود

فاعليةتزايدومع.اقتصاديةبطريقةالزراعيةالصلاحيةذاتوالسهولالوديانفي

فلسطين،فيالبريطانيوالاستعمارالصهيونيالوجودضدالعربيالنضالووعي

هنخاصة-الجديدةالمستعمراتانشاءهواقعاختيارفياليهوديةالوكالةخطةأخذت

بمجردوليسالاستراتيجيةالحسكريةبالعواملالاساسفيتتاثر-،الكيبرتز"نوع

بالإنتاجالمتصلةالاقتصادية،والعواملالصهيرنيالسياصىالماديالوجوداهداف

المستعمراتهواقعاختيارأ.صبحلقد.الجديدةالمستعمرةأرضهنالمتوقعالزراعي

واالحيويةالمناطقعلىالاشراف)للمستعمرةالمختارالموفعيوفراناساسعلىيتم

بينالمتبادلةوالحمايةالإتصالوتوفيرالحدودعنالدفاعتأمينأوالهاهةالمدنحصار

الاقتصاديةالوجهةمنا!انصلاحيةهدىيأتىوأخيراوهناطقهاالمستعمرات

بحيثتعدالمسمتعمراتشبكةكانتلقد.!)12(المياهوتوفرالارضخصوبةوخاصة

وخارجها،فلسطينداخلالعربهعالمقبلالصراعفيهامااستراتيجيادوراتلعب

الاستراتيجيالصقلزيادةلازمااساسياعغصراكانتالحصونهذهلانذلك

للدولةالاستراتيجيالعمقضحالةخطورةهنللتقليلالإدقعلىأوللبلادالضئيل

الخطرتستشعرقدالتيالمجاورةهر،ل!ولىالعربيةمهاجتهااختمالارْاءقياههاالمزهع

باستثناءجهاتثلاثمنبفلسطينالدولهذهاحاطةواقعانوخاصة.قياههاهن

علىالسريعةالحركةضرورةالصهيونيةالعسكريةالقيادةعلىسيفرض،فقطالبحر

عندذلكبعدفعلاخدثوهوهما)اخرىالىجبهةهنقواتهاونقلالداخليةالخطوط

الجبهاتاحدىتثبيتيتطلبالذيالامر(6791حربوفي891؟حربنشوب

باعتبمارهاوالمستعمرات،أخرىجبهةضدالهجوهيةالعملياتتركيزاثناءاكثراو

لنواخمها،خاصةالهدفهذاتحقيقعلىكثيراتساعدانتستطيعثابتةحصينةنقاطا

توفيرعلىتساعدوبذلك،هتحركةكبيرةبقواتعنهاالدفاعهذهوالحالتتطلب

الداخلية،الخطوطعلىتحريكهاسيجزيالتيالمتحركةالهجوهيةالضاربةالقوة

بينيجمعونالذينهزارعيهافيالمتمثلةالدفاعيةوسائلهامحليةاواقليميةبفضل

ويوضح.استحكاماتهافىاخلوتحصضهمواحدآنفيوالمحاربينالمزارعينصفتي

هاجاناهقلعةتكونانيهوديةمستعمرةكلىعلى"أصبحفيقولالمسالةهذه"آلونأ

،المستعمراتلبناءوالزراعيالاقتصاديالتخطيطوصحب.نفسهالوقتفي
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بالسيفتهتمانالهجرةهيزانيةعلىكان.حربيةوترتيباتعسكريتخطيط

والتنفيذالتذطيطعلىأدخلتقدالاحتياجاتهذهان.السواءعلىوالمحراث

علىدقةاكثراستراتيجيةذلكفيبما،كثيرةجديدةعناصرللهاجاناهالعسكري

الاكبروالقدرةالشاهلوالتخطيطالمحليةالاعتباراتتراعي،كلهااليلادهستوى

عليا!قيادة"بانشاءعجلتالاحتياجاتهذهفان،كلهذلكوفوق.الحركةعلى

الشرعيةالسياسيةالمؤسساتجانبهنكاهلبتفويضتتصرف-سريةهدنية

تتكون،سريةعسكريةعاهةحرباركمانوهيئة-فلسطينفياليهوديللمجتمع

.)39(الاركانلهيئةرئيسويرئسهاالهيئةهذهفلالمعتادةالفروعمن

يليناحدالاستراتيجب-الضراعيةالمستعمراتاتخذتوقدهذا

ولكن."الموشافأباسمعرفوالثانياالكيبوتز"باسمعرفالأولى،اساسيين

ايارقبلالمنشأةاليهوديةالمستعمراتبينانتشاراالاكثرالنوعهوكانلمالكيبوتز"

اهدافلتحقيقهلاءهةالاكثرالشكلكانهأنبحكموذلك،4891(مايو)

وكفايةبسرعةاقتصادياواستغلالهاالارضعلىالاستيلاءفيالاستيطانيالاستعمار

ارتكازكنقاطدورهاعنفضلا،بفاعليةوحمايتهاالكبيرالانتاجاسلوب

شكلالذيالحربي-الانتاجيالمعسكرهوأالكيبوتز)كانلقد.استراتيجية

اليدويالعملعلىالمعتادغيراليهوديالانسانهعدنصهرلاعادةاللازمةالبوتقة

هعالمحربالحتميالمنتظرةامالصدلمرحلةواعدادهالعسكريةالقتاليةوالروحالانتاجي

176نحو4891(هايو)ايارقبلالمنشثةأالكيبوتزات"عددبلغوقد

هن804047فلسطينتقسيمقرارعشيةا479اكتوبربدايةفيضمت"أكيبوتز

بينما.307%بنسبةاي0000964نحووقتثذجملتهنمالبالغاليهودفلسطينسكان

95سوىا689(اكتوبر)الاولتشرينحتىا489ايارهنالفترةطوالينشألم

انواعهنوغيرها!الموشاف)الىالمستعمراتاثشاءواتجه،،1(فقط!كيبوتز)

لحركةكانتالتيالخاصةالاهميةالىهذاويرجع.الاخرىالمستعمرات

ايديولوجيةدعايةمنصاحبهاوماالاستيطانيالاستعماوبدايةفي!الكيبوتز)

الصهيونيةالدعايةهذهعليهااسبغتهوهاالتقدهيالاشتراكيدورهاحولديماغوجية

أليحرثوافلسطينالىذهبواالذينالشبابهنالطلائعحماسحولهزيفةهالةمن

الحياةهنطوالقرونبعداخرىهرةالسليبالوطنوينتزعواويزرعوماالارض

الض".الخفىفي
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جثمنوذلك)"الكيبوتز)لحركةالمزعومةالاشتراكيةالمسحةكانتوقد

قدرتهحسبكلهنأالقائلةالماركسيةللعقيدةو!قايجريفيهاالعملبانالادعاء

داخلوالاجراءالعملصاحببينطبقيتمايزلايوجودلاوأنه!حاجتهولكلى

وصناديقهاالعالميةالصهيونيةالمنظمةهوالعملصاحبانبينما،الكيبرتزات)،1(

عسكريةحياةييشونالذينلهاوعماالكيبوتزاتهذهيخضعوالذي،المختلفةالمالية

الاستعماريالمخططلخدهةالمشتركةوالحياةالجماعيةالملكيةشعارتحتاسبرطية

العامالاطارداخلبهاخاصةاشتراكيةتقيمانيمكنالمستعمرات،وكأوهذهياليالامبر

معوتكاملعضويةصلةفييعيشوالذيبهاالمحيطالرأسماليللمجتمحالاسرائيلى

لحركةايضاالمزعومةالبروليتاريةالصفةالىبالاضافةالعالميةالرأسماليةالاحتكارات

هنكبيرةقطاعاتعلىكبيرحدالىتائيرهضلللهاكان،("الهستدروت"

لتأثرنظراوبولنداوروهانياروسياهنفلسطينالىقدهواالذياليهودالمهاجرين

لهاكانجمما،الاصليةاوطانهمفيوالاشتراكيةالثوريةبالحركاتهنهمالكثيرين

الاشتراكيةالدولبعضوعلىالعالميةاليصعاريةالمنظماتمنعديدعلىالتأثيربعض

المتخلفةالاجظعيةبطمهمالعربوأنخاصة،4891عامفيتشيكوسلوفاكياهثل

ظلفييبدونكانواالبريطانيللاستعماروتبعيتهمالاقطاعيينالملوكهنوحكامهم

تريدهتخلفةرجعيةكقؤةوالاجتماعيةالسياسيةوتنظيماتهاالصهيونيةالدعايةهذه

والموقعالارضعنصرالمستعمراتخلقتلقد!ثوريةتقدهيةقوىوجهفيالوقوف

الحياةشكلأسامعاأالكيبوتز)وكان،المصنوعاسراثيللكيانالاستراتيجي

صلاحيةالأصانهبحكم،عسكرياالمستعمراتلاغراضالملائموالعمل

اوروباشرقدولفيالكادحةالطبقاتبينهنالمضللاليهوديالشبابلإجتذاب

الصهيونيةهذبحعلىبحماسدمهيقدمحتى"الجيتو"عقدةعانىالذي

صحان-!الثوريالصهيونيالكادر)مدرسةهواالكيبوتز)كان.الاستعمارية

الفاساهساكتعلمواوفيها،العبريةوهيالقوهيةلغتهماليهودتعلمففيهاالتعبير-

قادةهعظمنشأوفيها،الهاجاناه)ثمالهاشوهير")نشأتوفيها،والبندقية

السياسية.احزابهاخرتج!وهنها،اسرائيل

قدهتلقد:والعسكريةالاقعصاديةالمواودتوفرالامبريالية-3

لعملياتاللازهةالرئيسيةالماليةالمواردالصهيونيةالميول!ذاتالامريكيةالرأسمالية

فمثلا.لاسرائيلالرسميالتكوينقبيلفلسطينفيالاستطيانيالاستعمارقسلل

15



فيالمتحدةالولاياتفيالخاصةوالصناديقاليهوديةالمنظماتتبرعاتجمموعبلغ"

93iبينهاالفترة iهنالصهيونيينالمستوطنينالىقددتوالتي4891نهايةحتى

دولارمليونا04نحوالىبالاضافةهذا."ة"؟(دولارهليون203الىهليونا282

انشاءبعد4891عامفيالمتحدةالولاياتهنكمعوناتاسرائيلتلقتهااخرى

.)15(الدولة

المنظمةجمعتهاالتيالهائلةالاهواللكميةهعروفدقيقاحصاءهناكوليس

491عاموحتى؟79Aعامنشاتهاهنذنشاطهاسنيطوالىالعالميةالصهيونية A،

الاراضىشراءناحيةهنسواءفلسطينفيالاستيطانيالاستعمارعمليةبهاومولت

صناعاتانشاءاوالمهاجرينافواجترحيلاوالمستعمراتبناءنففاتاوالزراعية

عامبلغْدطالعالميةالمنظمةهذهدخلانتعلمانيكفيولكن.الخوهصاريف

هنماركاا270133044،روسيامنالمافياهاركا8302840237مثلاا!49

هنهاركاا170509070،الشماليةاهريكاهنهاركاا550074043،النمسا

بريطانيا،منهاركا86208؟410،كنداهنهاركا050563037،المانيا

!)15(الجنوبيةافريقياهنهاركا790766002

سيطرةوتحتفلسطينفيالصناعيالانجتاجارتفعالاستثماراتهذهلكلونتيجة

3063الى929Iعاماسترلينيجنيةمليون102مبلغهنالصهيونيةالعناصر

سنةعامل0076مناليهودلىالعماعددزادكما،4291عاماشترلينيجنيةمليون

الزراعيةالاراضىجملةبلغتكما.)15(4891سنةعاملالف51نحوالى039؟

نحو،بالقوةالاستيلاءاوبالشراءسواء،الإسرائيليةالسيطرةتحتوقعتالتي

الاقتصادنشأالاسسهذهوعلى.)15"4891عامفيدونمالفو.65هليون

نموالتحققكافيةتكنلمولكنها،الغاصبةالجديدةللدولةاللازمالاصائيلي

الإهبرياليةتحقيقخدهةفيالاستمرارلتواصلىوتدعيمهاالدولةحمايةيكفلاقتصاديا

نشأتهاهنالاولىالسنةفيتعانيامرائيلنجدولذلك.اجلهاهنخلقتالتي

هليون252(سيفأوارداتهاقيمةوصلتاذالتجاريهيزاخهافيخطيراعجزا

.)15(94-48عامفيدولارهليون92(فوبأصادراتهاقيمةبلغتبينمادولإر

هصاثرفيسواءكافيةمحليةهواردلهتتوفرل!الذيالاقتصادهذاتلقىأنفكان

وسورؤالمساعداتهنهائلة،كمياتالآهوالرؤوساوالانتاجوخاهات

خلالففي.البلادوهساحةالسكانلعددبالنسبةوضعناهاهاiiiخاصة،الاهوالى
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دولارهليار901نحوالقوهيالدخلقيمةبلغت5191الى4891منالسنوات

هن4%0بنسبهَايدولارهليون822نحوالوافدةالاموالىوسوؤقيمةبلغتبينما

55%العاهةالاستثماراتجملةفيالخارجيالتمويلنسبةوبلغت.القوهيالدخل

جملةبلغتوقدهذا.)16(5191عامفي%0591،14عامفي%9491،42عامفي

نهايةحتىا489عامهنذالاهيركيةالمتحدةالولاياتهناسرائيلتلقتهاالتيالاهوالى

وأاهيركافيالصهيونيةالمنظمةتبرعاتاوقروضاوهساعداتشكلفي،6291

مليودن203186نحو،المتحدةالولاياتفياسرائيلسنداتبيعاوأموالىوسرؤ

والمساعداتالقروضهنوغيرهاالالمانيةالتعويضاتبخلافوهذا.دولار)17(

.الاخرىالاستعماريةالدولهنالمباشرةوغيرالمباشرة

الحركةبنتلفد:المعنويةالقيمعنصرتصنعالصعهيونية-4

على،!لليهوداسرائيليةودولةقوهيوطنانشاءالىالهادفةالفكريةدعايتهاالصهيونية

التاريخيالواقعهعالمتعارضةالخرافاتالىالمستندةالافكارمنهنسقةمجموعة

وأنوعايهنحقيقيةقوهيةوابطةأيةتربطهملاالذينانفسهمواليهودلفلسطين

يتكلمحيث،العالمانحاءجميعفياليهوديالشعبعلىانمؤأفكار.درجة

المنفى!فْيالتشتتهنقرناا9بعدالوطنارضالىيعودان،لغة07نحوافراده

هرعلىهنهاعانىالتيالاضطهادآلاممننهائيايتخلصانلهيمكنحتىوذلك

كانولذلك.التاريخهرحلةهنأيفيفيهاعاشأويعيشالتىالبلادجميعفيالقرون

حركةحالىبايوليستتماماسياسيةحركةوهي-الصهيونيةالدعايةهصلحةمن

اذانارهاوتشعلتذكيهاانبلللساميةالمعاديةالحركاتهنتستفيدان-يهوديةدينية

جمتبولذلك.فلسطينالىالهجرةعلىالدولهذهفياالهودتحفزحتىخمدت

لنانني"يقولتنشيطهاوكيفيةالهجرةصكةبطهبصدد!غوريونبندافيد"

الرغبة،هنعنديمابقدرالسلطةهنلديلوكانبانهالاعترافهناخجلى

فيهاغرقالتيالبلدانالىوارسلتهملقضيتناوالوفيالموهوبالشبابلانتقيت

اليهئودوهلاحقةباللا!وديةبالتظاهرولامرتهم،النفسعنآثمرضافياليهود

الىارحلوااليهودالقذرونأيها"شعاراتتحتالسمجةاللاساهيةبالاساليب

التيالشائجالمراتالإفعشراتتتخطىقدالهجرةنتائجانلكمواؤكدافلسطين

.")18(سنواتعشرهنذللصمالمواعظيكيلونالذين،الدعاةرحالتناعليهايحصل

برأيهستشهداالالمانيةالمخابراتقادةأحدالمسالةهذهبصددايضاكتبوقد
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القوهيةاليهوديةالاوساطيسودكانأيقولوالنازيالصهيونيالعميل"بولكسأ

علىتساعدالسياسةهذهلانوذلك،اليهودتجاهالجذريةالمانيالسياسةعميقارتياح

."81؟(فلسطينفياليهودالسكانزيادة

الشبابوخاصة-اليهوداجتذابعلىتعملالصهيونيةالدعايةاخذتو!ذا

وبحثاالاضطهادمنفراراالميعادارضالىالعودةشعارتحت-للقتالالصالحهنهم

نايجبالذي"المختاراللهشعب"بأنهماياهممحفزة،والاستقرارالامنعن

الرباواللهوازادةتفوقهبحكمعليهويسيطرالمسلوبالوطنارضفوقيتوحد

الدعوةانورغم.أالمقدسةأورشليم)فيهيكلهيبنىبأن،سليمانهاهرالذي

المتحدةوالولاياتالغربيةاوروباقلبمنالعالميةالصهيونيةالمنظمةتقودهاكانت

الىادريكاهناليهودالمهاجرينفان،هناكالرأسماليةالاحتكاراتعليهاوتنفق

هاجربينماالفا012نحوعنعددهميزدلما039الى1881هنالفترةفيفلسطين

عنبحثايهوديهليون203نحوالضرةنفسفي(المتحدةالولاياتاي)امريكاالى

الفترةفيفلضعطينالىاليهودالمهاجريناعدادنجلةبلغتكما!للحياةافضلفرص

)9؟(يهوديههاجرالفو483هليونجملةهنمهاجرالف44هنحوا0291-479

بفتحا459في(آتلى!هطالبةالى"تروهان"دفعهاوهذا!العالمانحاءجميعفي

أراضىفيأالنازحين)معسكراتفيمحشودينكانوايهوديالفلمائةالهجرةباب

الجيشاشعرافتحتالثانيةالعالميةالحربانتهاءعقبالغربيةاوروبادولي

هرارةعانواالذينمنبشرياوقوداالصهيونيةللحركةيقدمحتىوذلك،الاهريكي

الصهيونية-بالقيمنفسياصياغتهمتعادانبعدتستخدههمالنازيالاعتقال

علىالقائمةالمعنوية-بالكاهلمرارتهاعاشواالتيلديهمالاضطهادعقدةوباستغلال

فييعيشونوحيث،فلسطينغزوفيالميعادلارضالمختاراللهشعبغزوفكرة

تحتجديد"جيتو!داخلفلسطينهدنفياليهوديةالإحياءاو،الكيبوتزات"

آهالهمومستقبلوجودهمعلىوخطرهمالعربكرهمشاعرتحت"الهاجاناه)اضراف

السلاحيحملوالماذاوا!هم،الجديدوطنهمفيالاضطهادهنخاليةرغدةحياةفي

الخطروهو،الابادةلخطريتعرضونسوففاضهميقتلوهمانقبلالعربويقتلوا

الداخليةوحدتهالتدعمالانحتىخرافتهتروجاسرائيلزالتماالذيالاسطوري

سكانها.لجميعالمشتركالخارجيالخطرهواجهةفيالاجتماعيةتناقضاتهاوتغطي

"المضادةالاجهاضيةالضربة)و(الوقائيةالحربأنظريةاجلههنخلقتوالذي
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القيمصنعويجريجرىوهكذا.الاسراثيليةالاستراتيجيةالكتاباتبهاتزخرالتي

مزاعمتساندهاوالتيالصهيونيةالاستعماريةالدولةلاستراتيجيةاللازهةالمعنوية

التقدمواحة"اسرائيلحولالعالميةالصهيونيةالدعايةتروجهااخرى

المتخلف!العربيالعالموسط،والديمقراطية

في"كيبوتز"اولنشأةهع:والحبراتاورحتوفرالإهبريالية-5

طلائعهنفلسطينداخلصهيونيةعسكريةمنظمةاولتشكلتا909عام

المهاجرينهنالثانيالفوجاعضاءهنهعظمهموكانللدعوةالمتحمسالشباب

-4091بينالفترةفيوذلك)اوروباشرقودولالقيصريةروسياهنالقادهين

ابحواكالهزاثمبعدروسيامنهعظمهمجاءالفا04-35بينهاوعددهم4191

بينهمهنوكان2(()ْالصهيونيةالدعايةتأثيرتحتا709-5091بينوقعتالتي

المنظمةهذهمهمةوكانت.6091عامفيفلس!طينالىوفدالذي"غوريونبن"

."الشركس)مقالمستأجرينالقدامىالحراسمنبدلاالمستعمراتحراسةهي

تتمهستعمرةأولوكانت،!الحراس!أي!هاشومير)باسمسميتولذلك

بواسطةانشثتالتي"سيجيرا!مستعمرةهيالمنظمةهذهبواسطةحراستها

ولم.وقتئذيسكنها"غوريونبن)وكان،الجليلفياليهوديالإستعمارصندوق

سلمتوقد.الاسلوببهذاتحرسالمستعمراتكلكانتحتىا149عاميحل

!العربهواجهةفيلتساعدهاالاسلحةبعضالمنظمةلهذهالتركيةالسلطات

الاسلحةعلىالحصولىعندالمنظمةافرادشعورهذكراتهفي(غوريونبن)ويصف

وعندهاالاسلحةالاحدش!لنايكنولمونهاراليلاالإسلحةمجيءننتظركنا)فيقولى

كالاهالى،بالاسلحةنلعبكنا...فرحتنالفرطالدنياتسعنالمالاسلحةجاءتنا

علىاوأيدينافيوالبنادقونتكلموناكلفقرأكنا..،ابدانتركهانعدولم

ولمفلسطينفيالسلاحالصهيونيةالحركةحملتالوقتذلكوهنذ.")21"اكتافنا

لاحتعندماالاولىالعالميةالحرباثناءفي.اليومالىذلكبعدهطلقايدهاهنتلقه

المانياصفالىتركيالانضمامنظراعمليةبصورةالاهبرياليالمخططتحقيقبدءمرحلة

العربيالمشرقوبقيةفلسطينعلىللزحفالفرصةبريطانياانتهزت،الحربفي

هعاهدةوكاش!،فرنساوبينبينهاتقسيمهاواعادة"المريضالرجل"تركةلتصفية

حصةضمنفلسطينأدخلتالتي،1691عام(هايواايارفي"بيكوسايكس"

الثانيتشرينفي"بلفوروعد)كانثم،التركيةالاهبراطوريةتركةهنبريطانيا
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وكان.فلسطينفيقوهيوطناقاهةحقللصهيونيةضمنالذي1791(نوفمبر)

الاسرائيليةاالدولةجهازبناءطريقعلىوحسماجديةاكثرخطواتاتخاذمنيدلا

شكلتانفكان.اللازهةالحسكريةالكوادرنواةاعدافىبدء،وضرورةاقا!هاالمزمع

005نحوهن1491فيْعامالبريطانيللجيشتابعةنظاهيةاسرائيليةكتيبةاول

والتي-المذكورةالكتيبةاشتركت.وقد.يهودضباط8،اذجليزضباط5،جندي

الذيالبرهاثيالانزالىفيمرةلأولىالقتالىفي-1791عابمفيتقريبالواءالىوسعت

فلسطينفيدارتالتيالمعاركبعضفيشاركتثم،!غاليبولي"جزيرةبشبهتمِ

وهاجندياا05نحورجالهاهنتبقىجث،1891عام!اللد!فيواخرها

فيداثماعهدهاهوكما-بفاعليةدورهاالصهيونيةالمنظمةْلعبتكما.ضابيطا

التركية-الخطوطوراءوالمخابراتالتجسساعمالىفي-العالميةالمخابراتعمليات

المستوطنينشبابهنجماعةاقامهاالتيأنيلي"تدعىسريةهنظمةبواسطةالالمانية

الاسرائيلي!الجيشانشاءوقكوين"كتابهفي!آلونأيرويكمافلسطينفياليهود

انشئت،انفترةتلكوفي)المذكورةاليهوديةالكتيبةدوربصددقائلايستطردوالذي

الشرقمسرحعلىيقاتلكانالذيالبريطانيللجيشتابعةيهوديةكتائباولى

التيوهي.واهريكاوبريطانيافلسطينهنيهوداهتطوعينتضموكانت.الاوسط

حصلواكما،افضلوتنظيمعسكريتدريباكتسابفرصةاليهودلشباباتاحت

ذاتكانتانهماذلكبعداثبتت،الخفيفةالعسكريةالمعداتهنمعينةكميةعلى

.إ)22(كبرىقيمة

القوىحرصت،الاهمعصبةوتشكيلىالصلحهؤتمروعقدالحربانتهاءوبعد

فلسطينعلىالصهيونيةلاستيلاءاللازهةالخطواتاستكمالعلىالدوليةالاهبريالية

وثيقةفيشرعيةصفةوجودهاعطاءهعالاسراثيليالاداريالدولةجهازنواةوانشاء

فلسطين،ونشؤلادارةبريطانياانتدابصكوهيالاهمعصبةعنصادرةدولية

الديباجةفي)ابلفوروعد)بتنفيذبريطانياالتزامضرورةالمذكورالصكفضمنت

تتخذ)انصلاحيةوخولتهاالصهيونيةبالمنظمةالاعترافضمنتهكما(الثانيةوالممادة

علىللحصولىالبريطانيةالجلالةصاحبحكوهةاستش!ارةبعدالتدابيرهنيلزمما

وضمنته!")23(اليهوديالوطنانشاءفيالمساعدةيبغونالذيناليهودجميعهعونة

ادارةالى.المشورةلاسداءعموهيةكهيئةهلائمةيهوديةبوكالةأالاعترافايضا

الامورالتيهن،وغيرذلكوالاجماعيةالاقتصاديةونالشؤفيهعهاكوالتعاونفلشطين
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فلسطين،فياليهودالسكاْنوهصالحاليهوديالقوهيالوطنانشاءفيتؤثرقد

لمراقبةدوهاخاضعادْلكيكونانْعلىالبلإد،ترقيةفيوتشتركولتساعد

قبلالاسرائيليةالحكوهةجفازاواليهوديةالوكالةتشكلتوهكذا!")23(الادارة

تشكلكما!سنةوعشرينخمسهنباكثراسرائيلدولةعنالرسميالاعلان

عنهقاكوالذي0291ديسمبرفي-اليهودللعمالالعامالاتحاداي-"الهستدووت)

وفي.")،2(دولةعلىستحصلكنااننافياشكالاتحادهذابدون""غوريونبن"

محلوحلتالامربادىءفيالهستدروتهينكجزء"الهاجاناه"تأسستأ129عام

،الهستدووتفيالممثلينغيراليهودلتشمل0391فيتطورتثم،"هاشوميرأ

السرفيالجي!شانهاباعتبارللهاجاناهدائمةاركانهيئةتشكيلتما339عاموفي

الدولةلنواةالاساسيةالاجهزةكافةاعدادتموهكذا.اليهوديةللوكالة

النظريتدريبهموالسياسيونيوندارIواالعسكريونكوادرهاوتلقى،الاسرائيلية

يكونواانبعد،اليهوديةالوكالةوتنظيماتالهاجاناهوتشكيلاتخلايابينهاوالعملي

التي((الكيبوتزات!فيالجديدةالاسبرطيةوالتربيةالصهيونيةبالروحتشربواقد

فيهبدئياالكادرهذاوتعمد.المهاجرينلليهودصياغةاعادةمعاهلكانت

،2191اعوامفيفلسطينفيالعربىالشعبمعوقعتالتيالاوليةالاشتباكات

والوجودالبريطانيالاستعمارضدالكبرىالعربية0الثورةمرحلةكاش!ثم.9291

تطورتالتيالمرحلةهي،939؟-3691الفترةفيفلسطينفيالمتزايدالصهيوني

النحوعلى(الكيبوتز)المستعمراتبناءحركةخلالهاوزادت."الهاجاناه9فيها

"الكيبوتزات!دورعنحديثناعندذكرهاالسابقكتاباتهفي"آلون!اليهاشارالذي

الاسرائيلي.الاستيطانيللاستعمارالاستراتيجي-الجغرافيالواقعتشكيلفي

العسكريةالمساعداتكلالبريظانيالإنتدابسلطاتقدتالمرحلةهذهففي

فيفاعليةاكثردوراتلعبحتى!الهاجاناه"وخبرةقوة.لعَدعيماللازمةوالتدريب!ية

ويروي.البريطانيةالبتروليةالمنشاَتوحمايةالحربيةالثوويةالحركةهقاومة

ذلكوفي)فيقولىالبريطائيةالاهبرياليةالمساعداتهذهتفاصيلبعض!آلون"

حدالى.الهاجاناهتطورفي،الانجليزجانعبمنمشجعتانبادرتانساهمتالوقت

قوةوهي،"اليهوديةالمستعمراتشرطة"انشاءوهي،رسميةالاولىكانخ!.كبير

عناصر:ثلاثةتضمكانت

حكومةبالمهماتوتزودهامرتباتهاتدفع،المتنقلةالوحداتصغيراًهنح!دأأ



المحلية.الحراسةواجباتبكافةللقيام،الإنتداب

المتنقلةالقوةاسلحةباستخداملهايسمح،الخاصةالشرطةقواتهنكبراbapً-ب

.الطوارىءحالاتوفيللتدريب

وهي،ايضاالحكومةتمولها،محددةهثاطقعلىخدمتهاتقتصرهتنقلةوحدات-ج

،والمحصولاتللطرقالحراسةبدورياتالقيامعنهناطقهافيالمسؤولة

للفدائيينالكمائنونصب،للهجومتتعرضالتيالمستعمراتحاهياتوتعزيز

منها.انسحابهماواليهوديةالمناطقمناقترابهماثناءالعرب

فلقد:اهميةالاولىعنتقللموان،رسميةغيرفكانتالثانيةالبادرةأها

Ordeوينغتاورد-ذلكبعدالجنرال-الكابتنفلصعطينهسرحعلىظهر Wingate

اذزلفلقد.الصورةفيادخلتهالتيهيالعراقبترولشركةمصالخوكانت.

مصافيالىوالممتدللشركةالتابعالإنابيببخطجسيمةخسائرالعربالفدائيون

وينغتقيادةتحتهشتركةانجليزية-يهوديةوحدةانشئتلذلكونتيجة.حيفا

الفرقهذهولكن."الخاصةالليليةالفرق)باسمالحيويالانابيبخطلحماية

وتحطتعاونولذلك.ههمتهااداءتستطيعانهنتسليحاوافقرعددااقلكاشط

وكثيرا،بالفعلالمهمةنف!ستمارسوالتيلوحدتهالمشابهةالهاجاناهوحداتمعسرا

هعظمهاوكان،وكمائنهبغاراتهللقيامالهاجاناهترسانةهنالسلاحيقترضكانما

كانتالصباحوفي.الانابيبخطجانبيعلىبالجليلف!اسعةهناطقفييتمْليلا

وقد.قاعدتهاالىالرسميةالوحداتوتعود،تماهاتختفيالرسميةغيرالوحدات

بالرجال،الرسميةوفعبهالرسمية،هاتينالشرطةقوتيالهاجاناهشودت

بحماسة-"وينغت)ظهوووكان.وعملياتهالتدريباتهاواستخدمتهماكغطاء

دوننفسهوهبلقد...للهاجاناهتاريخيةأهميةذاحدثا-العاديغيرالصهيوني

اليهوديالجانبعلى!وينغتأزهيلوكان.السرياليهودجيشمعللتعاونتحفظ

عبقريةكانالذي،"صادهاسحقأللهاجاناهالسريالفرعفيورفيقه

تكتيكاتعلىجوهريةتعديلات"وينغت)هعادخلولقد..عسكرية

الفوائدعنهامةعديدةتفاصيلدردفي"آلونييغال)يستمرثم.إ)25(الهاجاناه

التيالسكريةالممتازةوالصفاتهعها"وينغت)تعاونهنالهاجاناهجنتهاالتي

النظامعلىيصركاننها)هثللذلكنتيجةللهاجاناهوفرهاالتيوالخبراتلهكانت
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"ْ.)25(الشكليةلاالعمليةالجوانبعلىالتركيزمعهفيدبغرضالمرتبط،الدقيق

دقيقا1كانانه)ومثل-حالياالاسرائيلىوالربطالضبطخواصاحدىوتلك-

عمليةكلقبليحرصوكان.للعملياتالتمهيديةالخططرسمفيالحرصوبالخ

علىيحرصكانكما...واهدافهاخطتهاسسيفهمونرجالهانهنالتاكدعلى

ويتخذوارأيهميحزهواوبأن،القيادةتوليعلىوتدريبهملضباطهالسلطةهنح

القتالفيالتنظيميةألاساليبهذهزالتوها.،)25(اليهالرجوعدونقراراتهم

الهدفحولالقواتتركيزاهمية"يدرككانانهوهثل،الاسرائيلىالجيشفيمطبقة

والمتفرقةالمشتتةالقواتاستخدامفيالبراعةشديدكانفقدذلك.وهع...الرئيسى

عنصرباستغلالخاصااهماهايهتمكانكما.ذلكالقتالىظروفاستدعتاذا

الايديولوجيالدافحاهميةرزكد)كانانهكماهذا.2("ةهالسريعةوالحركةالمفاجأة

اليهوديالشعبان-شهنوكانبالتوراةيستشهدكانهاوكثيرا...الحربفي

كانلمااانهوهثل.")25(التاريخيالقوميوطنهالىيعودانحقهوهن،فريدشعب

نقلالحديثةالادرائيليةالعسكريةبلغةاي،الايجابيالدفاعلنظريةنفسهوهبقد

مجموعاتوعملمِاتلافكارالحماسشديدكان!د،العدوارضالىالحرب

بالقتالتكتفيولاالاشتباكاتاثناءكثيراتتقدمكانتالتياليهودية(الكوماندوز"

اتاحةعلى،بوحداتهاليهودالمقاتلينبعضالحاقهساعدولقد.المتاريسوراءهن

مننفسعهيعتبر"وينغت)كان.نسبياعلائمةظروففيلهمالعملىالتدريبفرصة

وهكذا.(ة.2(كذلكاليهننظرجميعاوكنا.الهاجاناهفيعضوا،الفعليةالناحية

دلالاتها-لشدةبنصهاأقوالههنكثيراأنقلأنعلىحرصتالذي-"آلونأيلقي

الصهيونيالمرتزقةجيشالعالميةالاهبرياليةبهااهدتالتيالكيفيةعلىواضحاضوءا

انهولو،والمالبالسلاحالدعمعنفضلاوالقياديةوالقتاليةالتنظيميةبالخبرات

الذي(اللورنسىأللدوووصلاحيته،"وينذبئ"حماسيصورانجاهدايحاولط

حماصانهعلى،ْالبتروليةوالاحتكاراتالبريطانيةالمخابراتبهاليهعهدت

البريطاني.الاس!تعمارعنبمعزلنفسه"وينغت!بشخصخاصفرديصهيوني

الحماسوالشديدالشهيرالبريطانيالاستراتيجيالمنظر-"هارتليدل"انالا

جانبا5691عامفيالمنشورةهذكراتهفييروي-المنطقةفياسرائيلودورللصهيونية

الاستعماروبأهدافالبريطانيالمخابراتبجهازوصلتهالحقيقيةوينغتقصةهن

وتكتيكتدريبهعيويناقشليبحثوينغتزارنيلقد"فيقولىالبريطاني
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لتواجهيهودعتطوعينهنفلسظينفيينظمهاكانالتيللعصاباتالمضادةالوحدات

استوص!3691منذللغايةكبيرااضطراباسببتالتيالعربيةالمسلحةالعصابات

هناكالبريطانيةللحاهيةبريطانيافيالمرابطةالقواتمنضخمةتعزيزاتارسالى

التيالافكارهناكيطبقانهوينغتليأوضحوقد.فرقةقوةعنيزيدهابلغت

.."المشاةمستقبل)عنالحديثوكتابيالمشاةتكتيكاتعنالمبكرةكتبيضمنتها

الإمكانياتواهمية،الاوسطالشرقفيالموقفحولىنظرهوجهاتكانخطولقد

بهذانظريوجهاتهعتماهامتطابقة،الصهيونيالشبابلدىالمتوافرةالحسكرية

.26("ة"ايضاايدن"الىواخرى"تشرشل"الىرسالةعنهكتبتولذلك.الصدد

كانالذي"تشرشل)الىرسالتهفياوردههاموضحا"هارتليدل9ويستطرد

!ط،قليلةايامهنذ)فيهايقولكتبوالتيبهالالتقاءفيالرغبةشديد"وينغت!

فلسطين،فيالعامةقيادتنامخابراترجال!احدوهووينغتأوردبالكابتنالتقيت

هقاتل!ةفي(عكسيةبطريقة)"لورنس!لدورهشابهادوراحال!يايؤديوالذي

الحصولفيالرغبةشديدانهليقالىوقد.فلسطينفيالعربيةالارهابيةالعصابات

فيهلحوظبنجاحيطبقهاالتيالاساليبلكلخصتوقد...لقائكفرصةعلى

فقدلهاونتيجة.خصوصيةبصفةاليكبهاابعصثوالتي،بخطابيالمرفقةالمذكرة

هذالإداءخاصةليليةمجموعاتويدربيشسكلوانتطبيقهايحاولانلهاجيز

عرقلتقدبالفعلتحققالذيالنجاحتوسيعاهكاثيةانلهيؤسفومما.الغرض

لهاالملاثمالحدالىالخاصةالقوةهذهبتوسيعالسماحفيالسياسيينترددبواسطة

وينغت")انهذكراتهفي"هارتليدلأيقولثم.،)26(المطلوبالهدفالتأدية

بالتدريباتالخاصةواوامرهبتعليماتهالخاصةالاوراقكافةفيهضخماملفاسلمه

لتسليماستعدادهويعرضاليهوديةالقوةلهذهبالنسبةبهايقومكانالتيوالعمليات

وسط""انباعتبارالاسرائيليالقوهيالوثائقهركزالىسروربكلالاوراقهذه

ليدل"ويروي!لديها)26(قوهيابطلايعتبراسرائيلفيتنسىلاالتيالذكرىذا

الزعماءهنعددلزيارتيقدمسبقهالذيالعاموفيا38iفي"انهذلكبعد!هارت

الاوجهفيالرأيهيليتبادلوا،لهازيارةقيلندنالىجاءواعندهاالصهيرنيين

وقد.الخصوصوجهعلىفيهوهوقعهم،الاوسطالشرقفيللموقفالاستراتيجية

موشى،جاليلي،غوريونبن،المستقبلفياسرائيلرئيس،وايزهنبينهمهنكان

.!)26(شرتوك
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هنوئيحيممثلكتاباتمننسبياالطويلةالمقاطعهذهايرادمنقصدتلقد

والامبرياليينالصهيونييناليهودمنكللدىالاسترات!يجيالحسكريالفكرممثلي

تماماالغطاءيكشفانوالىالرسميةشبهالوثائقهذهمنتتضححثى،البريطانيين

الخارجيةولوؤارةالعسكريةوهنظماتهاالصهيونيةللحركةالكاهلةالسريةالوثاثقعن

والبريطانيةالامريكيةالبتروليةوللشركاتالبريطانيةالمخابراتواداوةوالحربية

القوىلعبتهالذيالدورحقيقةتتضححتى،الخالاهريكيةالمخابراتوادارة

سلاحهنالقتالهقوماتبكافةالسريالاسرائيلىالجيشاهدادفيالاهبريالية

اثناءالمسألةهذهفيالجذريالجانبتموقد.وقياديةتنظيميةوخبرات،وتدريب

جهازتكوينهسألةتستكملانوكادت،9391-3691العربيةالثورةهرحلة

عامبيلاللوردلجنةتوصيات)رسمياالدولةوتنشأالاسرائيلىالعسكريالدولة

اضطرارلولا(يهوديةوالاخرىعربيةاحداهمادولتينالىفلسطينبتقسيم3791

واحتمالىالثانيةالعالميةالحربخطرتصاعدازاءبسرعةالعربمهادنةالىبريطانيا

الكتابصدرأنفكان.بريطانياضدوايطالياالمانيامعالعربيةالقوىتحالف

فلسطينالىاليهوديةالهجرةبتحديدبريطانيافيهتعهدتالذي9391عامالابيض

فلسطينيةخكوهةوبتشكيلسنةكلتقريبامهاجرالاف01عنتزيدلابحيث

تأجيلمجردكانهذاولكن.عشر.سنواتبعدواليهودالعربفيهايساهممس!تقلة

العربيةالثوريةالقوةتصفيةالىادىلانه،العربصالحغيرفييتمللصراع

كسبواقدالص!ونيرنيكونربما)"آلون)قوليفسروهذاالرئيسيةالفلسطينية

كسب!قدالعلياالعربيةاللجنةانفيجدالىلاولكن،الثلاثيناتفيفلسطينحرب

الشرقفيودعايتهاا!ورلدولالمتصاعدةالقوةانويبدو.السياسىالصراع

.")27(الحرجالوقتذلكفيالعربيةالسياسيةالقوةزيادةالىادثالتيهيالاوسط

فيوالمتمثل،"آلون"عنهيتحدثالذيالعربيالسياسيالكسبهذاانوالواقع

الكتعابوصدورجهوديةدولةوتكوينفلسطينتقسيمعنمؤقتابريطانياعدول

العربية،الداخليةالجبهةتاهينضروراتفرضتهزائفاظاهرياكسباكان،الابيض

والمانياوايطالياجهةمنوفرنسابريطانيابينالعسكريالصراعمؤخراتتشكلالتي

فلقد.المتوسطالابيضالبحروحوضالاوسطالشرقساحةفوقاخرىبهةهن

مثل)وقادتهاكوادرهامنالكثيروقتلفعلاهزتقدالمسلحةالعربيةالثورةكان!ت

كما(9391هاوس72فياستشهدالذيالعامالقائدمحمدالحاجالرحيمعبد
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مثلالمضادةالثورةمهاويالىالاخرالبعضانزلقبينما،السياسيةقيادتهاتفسخت

فصاثل)دميتللثورةهضادةهسلحةعصاباتشكلتالتيالدفاعحزبعناصر

للثورةالمسلحالسريالتنظيمبقاياوتبعثرت.)28(النشاشيبيفخريبقيادة"السلام

.)"2(القسامالدينعزالشيخاصلاأنشأهالذي

-3691صراعهرحلةهنالإستيطانيالصهيونيالاستعمارخرتجاصكةلقد

91 riتقررالتيالهامةالمرحلةهذهنتائج!آلون"ويلخصبكثيردخلتهاممااقوى

فيقولا489عامفيالإسرائيلى-العربيالصراعحركةمستقبلالاهرحقيقةفيفيها

الىوضمت،وقوةحجماالهاجاناهنمت،الحربيةالعربيةالقوهيةضغطوتحت)

المناسبة.الوحدةفييخدمكل،تقريبافلبسطينفيويهوديةيهوديكلعضويتها

علىوحصلت،الشبانوالضباطالصفضباطهنكبيراعدداالهاجاناهودربت

قيادتها،ودعمت،القوهيطابعهانمت،ذلكوفوق.ؤافضلاكلثرسلاح

بطبيعةهناكوكان..دائمةاحتياطيةقوةانشاءمحاولتهافيناجحةبدايةوحققت

الفترةهذهاننقولىانالممكنمنفانهذلكوهع،والهزائمالنكساتبعضالحال

سكانها،يهجرهالمواحدةهبشعمرةان.النصرلليهوداعطتالتيهيعاهةبصفة

هامة.هناطقفيالمستعمراتمنمجموعاتوتكونت،جديدةهستعمراتوسط

هبادرتهمبدأت،الدوامعلىتكاليفهاتتزايدهجماتهمانالعربوجدوعندها

ربيعفي-مستقرغيرسلاموكان-نسعيسلامتحقيقاهكنحتى،بالتدريجتتلاشى

9391"()03

العالميةالحربأثناءوكيفياكميانموهاالهاجاناهوواجملْت

جانبهنعديدةصورفيلهاالمقدمالمستمرالدعمبفضلالثانية

فقد.العالميةالصهيونيةوالمنظمةالمتحدةوالولإياتبريطانيا

اليهودالاففلسطينفيخاصةجيشهاصفوففيتجندبريطانيااخذت

لواءانشاءفيالتفكيروبدأالاولىالعالميةالحربخلالحدثبكثيرممااومعبصورة

دوغالى"هسزأكتبتفقد،0491عامهنذالتنفيذالىسبيلهيأخذيهوديةفرقةاو

سعيد،يومانهأتقول؟049سبتمبر3؟يوممذكراتهافي،بلفور)اللورداخابنة

.ايدنوانتونيلويدباللورد(وايزمانتقصدأحاليميجتمعففيه،عظيميومبل

تعدادهايهوديةهقاتلةتحضيرقوةويجري.تحققتقدكلهاآمالناانهنهمعلمتوقد

حاييم""قابلتوقد...فلسطينفيهنهمآلافثلاثةيجند،رجلآلإفعشرة

اعلانيومعظمتهفييعادليومانه:ليوقالالفرحهنيطيريكادوهوالظهربعد
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مضمارفيوتقدههليخطتهشرحالثانيإليوموفي.ايضاوينغتحاضرا.وكانبلفوروعد

كما.""31(المستقبلفيالمقاتلةاليهوديةالقوةامفيكيفيآستخد،ورأيهيبالتجنيدوالتدر

فيالوضعبخصوصا049اغسطسيونيو-الفترةعنهذكراتهفي"تشرشلأكتب

الذين،"ابيبتل)فياليهودأسلحأنأردتلقد"يقولالاوسطوالشرقمصر

جميعضدبكفاءةيقاتلواان،المناسبةالاسلحةلهمتوافرتهتى،يستطيعون

وحداتداخلاليهودالمتطوعينهنالالافتجنيدبالفعلتموقد.")32(الغزاة

الامريكيالكاتبيقولالمسألةهذهوحول.الحرباثناءالبريطانيالجيش

لقد!"اقيءاجلىمنتقاتلىاسائيل"المسمىكتابهفي(دونوفانروبرت"

مئاتبضعةيئعدلميزالىلاعددهاكانالتي-فلسطينفياليهوديةالجاليةاستطاعت

تجايدتمفقد.الحرباجلىهنالاقصىحدهاالىقوتهاتعبىءان-الالافمنقليلة

اللواءضمنالقتالىفياشتركواحيث،البريطانيالجي!شفيابنائهاهنالفا27ذحو

كاننفصفافلسطينداخلوفي.اوروبافييالإيطاليينالالجانحاربالذياليهودي

لحمايةطويلةفترةهنذاوجدوالذي!الهاجاناه"باسمالمعروفالسريالجيشهناك

قوية.فاعليةذاتولكنصغيرةضاربةقوةاصبحوقد،اليهوديةالمستعمرات

لنداء(الهاجاناه"استجابت،السويسقناةهنتقتربروهلقواتاخذتوعندما

الغزوخطرانقشعوعندها.معهاالقتالوخاضتالمساعدةبطلببريطانيا

قدراتهاالهاجاناهاثبتتانوبعد.الس!ريةالىاخرىمرةالهاجاناهعادت،الالماني

دولةتاسيساجلهنحربلخوضنفسهاتعداخذت،النحوهذاعلىالقتالية

قطعواقداليهودكان،الثانيةالعالميةالحربنهايةفيالنصريوموبمجيء.يهودية

.")33(دولتهماقاهةاجلهنالوقوعالموشكللصراعانفسهماعدادفيطويلاشوطا

علىالاغاوة)كتابهفي"لانلإزبوروغوردون)البريطانيالكاتبهـلروي

الالمانيالاصلويالبهؤمنخاصةمجموعةاشنراكنفاصبلعن(!ق

"الكوماندوصأوحداتبهاقامتالتيالفدائيةالاغارةفيالفلسطينيوالموطن

هذهوان،4291عامسبتمبرشهرخلالطبرقفيالمحورقاعدةعلىالبريطانية

خطرةبمهاماليهايعهدوكانضابطانبينهممنيهوديا21تضمكاشطالمجموعة

<<Specialباسمالبريطانيةالقواتصفوففيتعرفكانتوانها،خاصة

بسريةداثمامحاطينوافرادهانشاطهاوكان*"

)،3(.وغموض
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الممحويسحرب!كتابهفي((لوفكيثيت"الإهريكيالكاتجاويقولىهذا

فرصا"الهاجاناه!رجالىالثانيةالعالميةالحربمنحتلقد1،مرتينوقعتالتى

التدريبعلىالحصولفيايضاولكنالنازيةضدالقتالىلخوضفقطليسطيبة

وقد.بالقوةفلسطينقيدولةاقامةوهوحدوثهالمتوقعالاهلاجلهنوالاسلحة

حقعلىلتحصل،هذهلاهدافهامتابعتهاطوالبماستمراراليهوديةالوكالةسعت

وبصورزهتأخرةالاهذههساعيهافيتنجحلمولكنها،يهوديجيشتشكيل

وبلغ.كأفرادالبريطانيبالجيشاليهوديالشبابمعظمالتحقوقد.جزئية

هناثثينيخدفونانفسهماعتبرواوقد.الحربنهايةعندالفا14هناكثرعددهم

تتيحهاالتيالفرصانتهزواوقد،ايضاالبريطانيةوالقيادةالهاجاناهقيادة،السادة

الىنقلوهاوالذخيرةالاسلحةهنضخمةكمياتبسرقةوقاهواالحربظروف

هامةعناصروالتدرس!الاسلحةتلككاشطولقد.للهاجاناهالسريةالمستودعاتا

.4891")35(عامفيالاسرائيلية-العربيةالحربخلالللغاية

الجيشفيكجنوداليهودآلافتدريبمنكثيراالهاجاناهافادتولقد

البريطانيةالحكومةوافقتالتيالمستقلةاليهوديةالفرقةضمنأوكجنود،البريطاني

المانياضدالاخيرةالمعاركفيوساهمت4591مارسفيتشكيلهاعلىرسميا

التعبئةدائمةضاربةخاصةقوةا419مايوفيالهاجاناهشكلتوقدهذا.الهتلرية

بدعوى،(الصاعقةأي)"البالماخ"باسمعرفتالبريطانيالجيشعنمستقلة

لذلكهفصلةخطةووضعلفلسطينالالمانيالغزواحتمالاتلمواجهةالاستعداد

انشاءفيفعالةمساهمةبريطانياساهمتولقد.بريطانيامعبالاشتراكالاحتمال

بصدد!آلون"-ويقولوالتسليحوالتمويلالتدريبنواحيمنالوحداتهذه

تولىوالتي4891حربفيهامادورالعبتالتئ-"البالماخ"وحداتوتطورنشأة

رغم،"البالماخ!أعطىدد،الانجلمزهعالمعاونان"-4591عاممنذهمادلها

اكثروبالتالي،علنيةظروففيافضلعسكريلتدريبفريدةفرصة،حياتهقصر

فيتخصصواوقد.الانجليزهناونفسهاالبالماخمنمدربينايديعلى،سهولة

النوعهنوالاتصالاتالمخابراتواعمال"الكوهاندوز"وعملياتالتشريب

الذينالقليلةالمئاتهنوبغطاء.فلسطينالىوصلوااذاالالمانلمحاربةالمطلوب

وخبراتتدزيبااليهودفعبابمنالالافتلقى،وهولوهمالانجليزبهماعترف

دولفيمحاربينكفظليينهستقلينالبالماخافرادبعضعملوقد.مماثلةعسكرية
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وراءعميقةغاراتفي،البريطانيةالقواتهعالاخرالبعضواشترك...البلقان

بالتسلل-الالمانيةيتقنونممن-آخرونقامكما.الغربيةالصحراءفيالعدوخطوط

كعرباخرونتنكرالمهمةولنفس،المخابراتلأغراضالألمانهعسكراتالى

ادخالوبدأ...للبلدينالمانيغْزولاحمالاستعداداولبنانسورياودخلوا

لذلكيسمحلمولكن!الالويةتكوينفيبدىءكما،تكتيكيةكوحدةال!كتيبةهستوى

تدرس!ان...عصاباتحربكقوةالبالماخهرونةحسابعلىيكونبان

تدريباافرادهاتلقىفلقد.هقوماتهااعظمهنكان،الاهدافالمتعدد،البالماخ

السكينهن،الاسلحةمختلفاستخدابمتعلموا،ا،سبارطيالنوخمنصاومابدنيا

الطبيعةعلىودرسوا.والمفرقعاتالهاونوهدافعالرشاشاتالىاليدويةوالقنبلة

لمعرفةدراستهممنكبيراجزءاكرسواانهمبل..وعرضهاطولهافيالبلادطبوغرافية

كانتولما..المس!تقبلفيالمحتملينلاعدائهمالعسكريةوالهياكلالمَوميةالعادات

نواةخلقعاتقهاعلىاخذتفقد،التعبئةالدائمةالوحيدةاليهوديةالقوةهيالبالماخ

الرياضية،النوادياستخداموتم.جويةوقوةاسطول،جديدينلسلاحين

ودرب..البسيطةالطائراتقي!ادةعلىالجنودعشراتتدرسافي،والجويةالبحرية

نظامانشاءتقررالبالماخحياةهنالثالثةالممحنةوفي..محترفينكبحارةالجنودهئات

خلقتالتيالكيفيةموضحا"آلون)ويستطرد!!)36(..الخبهاخاص!للاحتياط

فلسطينعلىللاستيلاءتمهيداالبريطانيالاستعماربمعاونةالاسرائيليالجيشنواة

وجودوافتقد3691ثورةاثرالمتخلفةالقديمةقياداتهتفككتالذي،شعبهاوطرد

يالي،الاهبرالمخططتنفيذهنالهامةالمرحلةهذهطوالالموقفمستوىفيثوريةقيادة

الجديدةالاساليبفيهتختبر،للهاجاناهالتجاربهعملالبالماخكانتلقد"فيقول

الاهبرياليةكوادرمنوامثالهوينغتمنطبعاالمكتسبة)والتنظيمللتدريب

سلطةتحتيعملالتعبئةدائميهوديجيشىاولالواقحفيكاشطلقد..(العمالمية

كتائباربعهناككانالثانيةالعالميةالحربوبانتهاء..الاستقلالكاهلةيهودية

وحداتوحولها،ل!لعملدائماوهستعدةوالانضباطوالتدريبالتنظيمجيدةبالماخ

يقولثم.36("ةالضرورةدعتكللماللتعبئةاستعدادعلى،للهاجاناهكثيرةاخرى

قوةمنزادتقد،عامةبصورةالثانيةالعالميةالحربانشكلاااخرهوضعفي

.منالالوفعشراتاكتسبلقد.كبيرةزيادةفلسطينفياليهوديالمجتمع

قيماعسكرياتدريباالمسلحةالبريطانيةالقواتفروعمختلففياليهودالمتطوعين
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بفوائدعليهاعادمما،الهاجاناهالىهذهخبراتهمهعهمجلبواولقد،طيبةفنيةوخبرة

.،)36(تاليةهراحلفيكبرى

فترةطوالىاليهوديةالوكالةزعاهةيتولىكانالذي"غوريون)بنقالوقد

اثناءالانجليزهعالتعاونفواثدبصدد-السريةالإسرائيليةالحكوهةاي-الحرب

لوالإنلديناالتيالمدفعيةوحداتعلىهطلقانحصلانوسعنافييكنلم"الحرب

نانستطيعكنافهل،شىءكلهذاوليسى.البريطانيةالعسكريةالبزةنلبسلم

الذيالتدريبذلكالطاهيالجيشفيالموجودينالشبابهنألفأعشرينندرب

فيالعاهلةالاسرائيليةوالحسكريةالسياسيةللقيادةتكاهلتوهكذا3711(؟تلقوه

العسكريةالاستراتيجطمعطياتكافةالأوسطالشرقمنطقةفيالامبرياليةخدهة

4891حربوعشيةالثانيةالعالميةالحربانتهاءعقبمخططهالتنفيذالمطلوبة

.الوقوعالوشيكة

:4891حربعنمعيةفلسطينحولالامريكي-البريطانيالصراع

بالعواملوالتاثرالاتصالوثيقةالشاهلةالاسرائيليةالاستراشجيةانبحكم

ذاتانهاالاعاهةبصفةاستراتيجيةايفيهوثرةهسألةوهي،الخارجيةالدولية

نظرا،بالذاتالاسرائيليةللاستراتيجيةبالنسبةكبيربشكلخصوصيةاكثروضعية

هنيكونلذلك.العالميةالإهبرياليةوحركةالصهيونيةالحركةبينالعضويةللعلاقة

الاسراثيلية،العسكريةالاستراتيجيةتطورلمجرىهوضوعيةدراسةلأيالضروري

مايوفيادوائيلدولةقيامحتىالثانيةالعالميةالحربانتهاءتلتالتيالفترةفيخاصة

ينايرفيانتهتالتيالاولىالاسرائيلية-العربيةالنظاهيةالحربمرحلةوطوال4891

محاولةمنالناتج،الامريكي-البريطانيالتناقضواقعتدرسان،9491

وبادىء،الاوسطالشرقمنطقةهنبريطانياومصالحنفوذتصفيةالمتحدةالولايات

البريطانيوالنفوذالسيطرةمراكزحلقاتاضعفباعتبارهافلسطينهنبدءذي

البدايةنقطةانوباعتبار.فيهاالكادنةالاسرائيليةالد!ولةعناصرلوجودنتيجة

احكامفيالثانيةالعالميةالحرببعدماظروففيالراغبةالاهبرياليةللقوىبالنسبة

الذيالجديدالاستعمارلإسلوبوفقا)واستراتيجيااقتصادياالمنطقةعلىصيطرتها

الصهيونيةالدولةوتبعيةولاءضمانهي(التشكلفيبدأتقدالاوليةملامحهكانت

فيالعاهلينالعصريينالمرتزقةتجمعانهاباعتبار،المنطقةفيتولدانتوشكالتي
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كاهبل"مؤتمروثيقةحددتكما،المنطقةش!عوبضدالرأسماليةالدولخدمة

المتحدةالولاياتعملتلقد.اليهاالإف!ارةالساقة7091عامفيالمبكرة!بنرهان

الاوسطالشرقفيهصالحجوهريةوذاتمؤثرةقوةتصبحانوقبلطويلوقتمنذ

لليهودالقوهيالوطنقيامعلى،الاولىالعالميةالحربهنذاي،العربيوالوطن

بالقضيةالمتعلقةالوثائقهنكثيرتوضحكماوذلك،فلسطينفيالصهيونيةوالدولة

لجنةبتقريروالخاصةاليهاالاشارةالسابقةالوثيقةالمثالسبيلعلىوهنهاالفلسطينية

الاتفاقيةايضاومنها.9191عامفي"ويلسون)الرئيسالىالامريكيينالخبراء

.2491عامفلسطينبشاناهريكيةالانجلو

في!ولسونأالرئيسقالهالذيالمحددالواضحالتصريحعنفضلاهذا

القويالتأييدجانبالىالمتحالفةالاممقررتلقدافيهجاءالذي9191ماوس

(.rA")فلسطينفياليهوديةللدولةالاساسوضعوشعبنالكحومتنا

العربيالعالمتجاههعقدةحذرةسياسةالامريكيةالمتحدةالولاياتمارستلقد

الثروةمنابعالىالتدريجيللتسللتسعىانهابحكمالحربينبينهافترةخلال

الدولتينجانبهنالقويةالمنافسةوسطقدمموطىءلهاوتوجدالمنطقةفيالبترولية

حصلتوقد،وفرنسابريطانيا،بيكوسايكس)باتفاقيةالمنطقةاقتسمتااللتين

9391عامالسعوديةفيثم،321عامالبحرينفيبتروليةاهتيازاتعلىبالفعل

المحافظةالىتسعىالامريكيةالمتحدةالولإياتفيالحاكمةالدوائركاثمتولذلك"

حكوهةفامتنعت.السياسيةلانشطتهاالخارجيالوقارعلىالعربيةالدولاهام

وعن،بريطانياحكوهةعلىالرسميالاعتراضعنالاهريكيةالمتحدةالولايات

بجميعالانجليزضدالمشاعرتلهبكانتولكنها،للصهيونيينالعلنيالتاييد

ممارسةفيالمتحدةالولاياتاستمرتالثانيةالعالميةالحربفترةوفي..الوساثل

الوقتفيولكنهاالفلسطينيةلامورافي!التدخلعدم)وهوالسياصىالخطنفس

.،)93(فعالاسرلاثشاطاممارسكاش!نف!ه

قرارمشروعالشيوخومجلسالامريكيالكونغرسالىقدما449مايووفي

باتخاذجليلةخدماتستقدمالاهريكيةالمتحدةالولاياتانبمقتضاهالنوابيعلن

واعتبارفلسطينالىالمحدودةغيراليهودبهجرةللتصريحالمناسبةالاجراءات)

القرارهذاعلىالتصويتتاجلوقد.()93(حرةديمقراطيةيهوديةدولةظسطين
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الحربظروفلحساسياتمراعاةصدورهقبلالاخيرةاللحظاتفيواعلانه

.93(الاوسطالشرقفيالمحورضدالحربيوالمجهود

في"آتلى"الى"تروهان!الرئي!سطلبهقدهاتهوالقرارهذاكانولقد

نشاطاتوكاف!ةاضافيةبصفةيهوديالفهائةبهجرةبالسماح4591ديسمبر

فيقرارالتقسيمصدووالفلسطي!حتىتجاءالقضيةتبعتهالتىالأخرىالمتحدةالولايات

التأييدالعلنيةوالخطواتالقراراتمنوغيرهالقرارهذاكانكما.4791عام

للسياسةالمباشرالتسخيننتاج،العربيالوطنقلبفياسرائيلانشاءلسياسة

الصهيونيةللشؤونالامريكيةاللجنةعقدعلىترتبالذيالموضوعتجاهالامريكية

تأييدعناسفرالذيالمؤتمر0وهو.4291عاممايوفينيويوركفي"بلتمور)مؤتمر

.العامبدايةفي"روزفلت"الرئيسالىأغوريونبن!قدههاالتيالطلبات

،9391فيالصادرالبريطانيالابيضالكتابسياسةمقاوهةضرورةفيوتتلخص

هستقليهوديلواءتشكيلىواهمية،فلسطينالىالمحدودةغيرالهجرةابوابوفتح

يهوديكومنولثالىالحربانتهاءبعدفلسطينوتطوير،الحلفاءجانجطالىيحارب

.،()ْالعالمديمقراطياتضمن

الدوليةالسياسةفيالثقلهراكزفيرأيهحول،!غوريونبنأكتبوقدهذا

فيالسياسيلعملناالجاذبيةهركزانفياشكاعدلمايقول،4191عامهنابتداء

العالمتزعمتالتيالمتحدةالولاياتالىبريطانيامنانتقلقدالدوليالميدان

وانهاالنازيينقبضةفياصبحتاوروباان.اليهودمنكبيرةمجموعةعلىوتحتوي

علىاقتصادياهعتمدةوستكونالقوىهنهوكةستكونالمانياعلىانتتغببعدحتى

التأثيرتحتستكونالسياسيةالمسائلحتى،التحرربعدعديدةلسنواتاهريكا

.().د(الإهريكي

الامريكيالسيدخدهةفيبالكاهلنفسهاالصهيونيةالحركةوضعتوهكذا

للاهبراطوريةالمقبلالشرعيوألورشماالدولاراتوهلياراتهلايينصاحب

عصابةاستيلاءتدعيمفيبسرعةاهريكاوانطلقت،الاوسطالشرقفيالبريطانية

الموقعذاتفلسطينعلىsالجددالنازيينالصدامجنوداو،الصهيونيينالجرتزقة

ضمنهنهمالمطلوبالدورليؤدوا،الاوسطالشرقعلىللسيطرةافامالاستراتيجي

الاسرائيليةالعصاباتانطلقتولذلك.تمارسهاالتيالجديدالاستعمارسياسة
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وانللادوارهتقنبتوزيع-،شتيرنوأ!الإرغونو)،الهاجاناه"السريةالمسلحة

علىشديداعسكرياضغطاتمارس-التطبيقمغهجفيالاختلافبعضيعكسكان

4791.حينعاموحتىتقريبامباشرةالثانيةالعالميةالحربانتهاءعقببريطانيا

عملياتفكاش!.المتحدةالاممهيئةعلىالمشكلةاحالةفيرغبتهابريطانيااعلنت

وههاجمة،الانتدابحكوهةمرافقومختلفالجديديةالسككخطوطوتخريبنسف

فيعلناضبا!موجلدالانجليزالجنودوقتل،السلاحمخازنوسرقةالمطارات

تتخسذانتريدولاتستطيعلاالبريطانيةوالسلطاتذلككل.المدنشوارع

وا(كينيا"فيتتخذهاكماشطكالتيالاسرائيليةللعصاباتهضادةحاسمةاجراءات

حلا،فلسطينلمشكلةصرفابريطانياحلاتريدبريطانياكانتلقد!هثلا!الملايو"

بريطاني-كومشلثوضمناساساخدمتهافيتعملاصرائيلدولةانشاءيضمن

وسيطرته.الاهريكيالنفوذتزايدعنبيداهصالحهايضمناسراثيلي-عربي

السريةالعصاباتلقوةالنسبيوالتقليصالهجرةهنالحذعلىعملتولذلك

الم!ثروعةغيرالهجرةسفنوهقاومةوضبطهاالاسلحةعنالتفتيشحملاتبواسطة

واليهودالعربالىالمقدمةالمختلفةالبريطانيةالمشاريعهومحتوىهذاكانوقد.الخ

الذيلندنهؤتمرافي469سبتمبرفيالمقدم!موريسوناهشروع)الحربعقب

منطقة،يهوديةواخرىعرببمنطقة،اقسامبعةأوالىفلسطينتقسيميتضمنكان

كلهافلسطينتشملىثحتلطةمركزيةحكومةوجودمع،النقبهنطقة،القدمى

ثم،البريطانيالساهيالمندوبتتبعوالجماركوالخارجيةالدفاعشؤونتتولى

.(هوريسونهشروععنكثيرايختلفلاالذي4791فيالمقدم!بيفن!هشروع

فبرايرحتىا459عامهناهتدتالتيالمرحلةخلال-!الهاجاناه)اتبصتاوقد

491 Vالمتحدةالاهمالىفلسطينهشكلةتحويلبريطانيااعلنتحين،-

استراتيجية)اسم"آلون"عليهايطلقمحدودةعسكريةعملياتاستراتيجية

الآتي:فيتلخيصهايمكنإ)1،(البناءةالحرب

الى4591منالفترةوطوالوبرابحراالطرقبكلالسريةالهجرةتنشيط

001نحوالمهاجرينعددوبلغسفينة65المتوسطالابيضالبحرعبرت4891

مستعمراتوانشاء.النازيةالإعتقالهعسكراتفيكانواممنهعظمهمالف

الاحداثلمواجهةاستدراتيجياالحيويةالمناطق!فيجديدة"كيبوتزاتإ

البريطانيالجيشهراكزالىمحدودةعسكريةضرباتتوجيهثم.")1،(المتوقعة
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وعلى،السريةوالمقاومةالمدنفيالعصاباتحربلتكتيكاتوفقاالبريطانيةوالادارة

الادنىالحدالىبهاتنخفضالإقلعلىاوالإرواحفيالخسائرتتجنبان"اساس

هدفكانولقد.د(1،ةعملياتهاجميعفياليهودياوالبريطانيالجانبعلىسواء

وفيلندنفيصهيونيلنشاطالارضتمهيد"آلونأيقولىكما6ليجيةالاسترهذه

للمجلسالسياسيةالادارةوتنسقهتوجهه،المتحدةالاهموفيالعواصممنغيرها

علىبريطانياارغامهدفنفضلكنالقد..القدسفيالعالميةللصهيونيةالتنفيذي

الأممقياهريكاكانتالحالىوبطبيعة.51((ةالمتحدةالأهمالىانتدابهاتسليم

.تشاءكماتوجههاالمتحدة

مركزتقويضهوالحربيةالعملياتهدفكان)فيقول!آلونأويستطرد

هوايت)اقناعكلهذلكوفوق،وهكانتهابالاهنوشعورهاالبريطانيةالقوات

فلمعطينابقاءبريطانياتستطيعلناليهودموافقةبدونأنهواخيرةاخرىهرة(هول

ذاته،العسكريالنضالوفي...الحيويةالمنطقةهذهفيوهفيدةآمنةكقاعدة

لمقاوهةكبير-حدالىالانجليزبمساعدة-الحرباثناىتمتالتيالاستعداداتاثبتت

ناالأنعليهااصبحالتي،للوحداتالكبرىقيمتها،المحتملالالمانيالغزو

.إ)1،الانجليزضدعملياتهاتوجه

عملياتفيهامورستالتيهذه(البناءةالحربأاستراتيجيةهرحلةكاشطلقد

اثناءسراجديدةمستعمراتوبناءللمهاجرينوتهريبمحدودةعصاباصفحرب

هعالمنتظرةالكبيرةالشاهلةالمعركةقبيلاخيرةهرحلة،ْالخواحديومخلالالليل

السريالاسرائيلىالجيشوحداتتدشينفيهاتم،الدولةاعلانعندالعرب

حربهرحلةالقادهةللمرحلةاللازمةالقتاليةالخبراتمنهزيداواكسابهاظاهريا

litA.رحلاتهاتنظمكانتالتي،السريةالمجرةسفنوصولتنظيمفعمليات

واليهود،البالماخرجالىهناساساتتكونالتياوروبافيالسريةالهاجاناهقيادةأ

بعداوروبافيبقواولكنهمالبريطانيالجيشفييخدمونكانواالذينالفلسطينيون

والانصاراوروبافياليهوداحياءهقاتلىوبعض،الغرضلهذاخصيصاالحرب

علىقادرةعسكريةمنظمةالىنفسهاتطورانعلىالهاجاناه!مكنتقد!)1،وغيرهم

التيالوحداتزودانهكما.المعقدةالعمليةهذهمثلفيوالتنفيذوالتوجيهالتخطيط

العملياتعلىقيمةبخبرأتالشاطىءعلىالفعلية.الانزالعملياتفياشتركت

ينوالتمسوالاهدادبالنقلخاصةجوانبهنتتضمنههابكلالمشتركةالساحلية
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فياليهوديالمجتمعتعلمكما...والاداريةالتنظعميةالنواحيمنوغيرها

كما.")1،(دولةلهيكونانقيمة-المشروعفيالصادقةهشاركتهخبرة-هنفلسطين

اثناءللكيبوتزهؤقتهيكلبناءأي)سراالجديدةالمستعمراتانشاءعملياتأن

فييحدثكانمثلما،ذلكبعدتستكملمستعمرةلنواةواقعاهرعنهينشاالليل

نهارخلالتبنىكانتالمؤقتةالثلاثيناتهستعمراتانفارقهع،الثلاثينات

قد(واجدةليلةفيتبنىكانتالانجليزمعالاشتباكمرحلةهستعمراتبينما،واحد

هذهتخطيطوكان.العصعكريةالهاجاناهخبرةهنكثيرا)الاخرىهيزادت

ترتيباتومعالجة،واقاهتهاالجاهزةالمستعمرةوصنعالموقعاختياريشملالعمليات

تطورعلىالعملياتهذهساعدتوقدوالجنودالمدنيينبينوالتعاونوالدفاعالنقل

.")2،(عسكريةكقوةالهاجاناه

دراستناتعالجهاالتيالحقائقاثباتعلىنحرصونحن-"آلون"ويستطرد

الإهكان-قدرانفسهمالصهيونىالعدوقادةواقوالىكتاباتنصوصواقعمنهذه

حربسبقتالتيالهاهةالمرحلةهذهخلالالهاجاناهاكتسبتهاالتيالخبراتموضحا

قدهتهاالتيتلككاشط،الخبراتاعظمفانذلكوهع)فيقول،هباشرةا489

الاهدافكانت.كبيرةاوصغيرةكاش!سواء،الضيقبمعناهاالحربيةالعمليات

المصفحةوالعرباتوالجسورالحديديةالسككهيالحربيةالعملياتلهذهالمختارة

والزوارقالرادارومحطاتالاعتقالوهعسكراتالحسكريةوالقواعدالشرطةوهراكز

البالماخافرادمبنفردلكلاتيحلقد...قبرصوفيفلسطينفيوالسفنالمسلحة

خبرةاكتسابفرصة،للهاجاناهالتابعةالاخرىالوحداتافرادهنكبيروعدد

وروحهمالقتاليةقدراتهملصهرعمداهذاتموقد،المستوياتجميععلىقتالية

.")2"(المستقبلفياكبرلمهامواعدادهمالمعنوية

المؤتمرفياقرتقدكانتهذه"البناءةالحرباستراتيجية"سياسةانوالواقع

،4691ديسمبرفي(بالأفيانعقذالذيالصهيونيةللحركةوالعشرينالثاني

الصهيونيةالحركةفيلإمريكاالمواليالجناحسيطرةاستكمالرسمياخلالهتموالذي

الوكالنةاعضاءاحدوهو،"سنيههوشيه)الدكتورأشاراذ.الحركةقيادةعلى

قوىضغطمعوحدهالامريكيةالمت!ررةللولاياتالسياصىالنفوذأانالى،اليهودية

.")3،(مطالبناتنفيذعلىبريطانياارغامبمقدورهماالمسلحةالفلسطينييناليهود

35



علىالسيطرةفيالاستمرارتستطيعلاانهابريط!انياادركتعندهاواخيرا

تستطيعلاوانها،الإهريكيا!ط.هذامواجهةفيالانتداببأسلوبفلسطين

وهصالحهاالبريطانيةالسياسةلمتطلباتوفقاهنهاجزءفيادراثيليةدولةتخلقانايضا

المشكلةاحالة4791فبرايرفيقررت،الاهريكيالنفوذعنوبعيداالمنطقةفي

البريطانيالمستعمراتوزيرالقىوقد.المتحدةالاهمالىبربتهاالفلسطينية

المشكلةاحالةفيبريطانياسياسةومراهيدوافععلىالضوءبعض"جؤنزكريتش"

نتوجهاننا"وقتئذالعمومبمجلسالمشكلةهناقشةاثثاءقالحين،المتحدةالاهمالى

المتحدةالاممهيئةالىنذهبولكنناالانتدابنرفضلكيلاالمتحدةالاهمبيئةالى

الإنتدابكانفاذا.الانتدابادارةكيفيةفينصيحةعلىثحصلكيالمشكلةنضيع

.إ)،،(تحسينهيمكنكيفنستوضحاننريدفنحنالحاليالشكلبهذايضارلا

الدوليالمجتمعضوءدائرةتحتالاهريكيالضغطتضعانبريطانياارادتلقد

ناتستطيعويجعلها،فلسطينفيموقفهايساندسياصيسطعلىمنهتحصللعلها

وعدصدورهنذوالهدفاصلاالقصدكانكماالولاءبريطانيةاسرائيلتوجد

يالي،الاهبرليالرأسماللعالمالمتزعمةالدولةهيكاثتحين،1791عام!بلفور"

امريكارفضتالتي-الاهمعصبةوكانت!العظمىبريطاثياأهيكانتحينمااي

الدوليةالمنظمةتلك،الاهمهيئةولكن.دوليايدهافيقويةاداة-فيهاالدخول

انتزعتالذي،الثانيةالعالميةالحرببعدهاعالمظروففيذثمكلتالتيالجديدة

يومفلسطينتقسيمقررت،الاهبرياليةالزعاهةعلمالاهريكيةالمتحدةالولاياتفيه

حاداهريكيبضغطعربيةوالاخرىيهوديةاحداهمادولتينالى4791نوفمبر92

فيالممكنةالإولىالخطوةمجردهذاالتقسيمقراروكان.الصغرىالدولعلىوشديد

البريطاني-التناقضوخاصةوالمحليةالدوليةوالتناقضاتالظروفمختلفظل

سيطرةاستكمالالحالبطبيعةبعدشمايتمانوعلى.اسرائيلدولةلاقامةالامرلكي

لصالحالتاليةالسنواتفيافتظرةالمتغيراتضوءعلىكلهاالبلادعلىالدولةهذه

تدريجيا.المنطقةعنالغاربةالبريطانيةالاهبراطوريةشمستنحسرعندهااهريكا

والادارةالقواتلانسحابنهائيكموعد4891هايو15يومتحددانوكان

هؤقتا.عليهاسرائيلاقاهةالمقررالجزءهنبالاحرىاو،فلسطينهنالبريطانية

علىبوضوحبصماتهفلسطينعلىالاهريكي-البريطانيالصراعتركوقدهذا

.4891بحربالمسماةالسلحةالاسرائيلية-العربيةالمواجهةمراحلمختلف
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المصرية:!حهاترسانةتمععتكملا!اجاناه

المتحدةالولإياتالى"غوريونأبنذهب4591)يونيو(حزيران18في

نابعد،هناكمنالسلاحعلىالحصولىاهكانياتوثح!ليدرسالامريكية

اليهوديةالوكالةبينالوئيقالتعاونهرحلةهعهاوا!طالثانيةالعالميةالحربانتهت

وشميكا،معهاالصداموباتفلسطينفيالبريطانيةالسلطاتوبينوالهاجاناه

جانبهنالرسميةشبهالتغاضيسياسةتنتهيانالمتوقعهناصبحوبالتالي

البريطانيالجيشهستودعاتهنالاسلحةانتقالعملياتعنالبريطانيةالسلطات

و"غوريونبن)عقدوقد.السريةالهاجاناهمستودعاتالىأالسرقة)طريقعن

رحلتهفيفلسطينهنصحباهاللذان،"زاسلافيورهين"و!كابلانالعازر"

اليهودالاعمالرجالكباراحدمنزلفي459؟يوليو7يومسريااجتماعا،هذه

آخوشخصا؟5حضرهنيويوركبمدينة،(سونبرنرودلف"يدىعى،الاهريميين

في،غوريونبنأطلبوقد.الاهريكيينالعالميةالصهيونيةالمنظمةاعضاءهن

اللازهةالإموالتدبيرتتولىالمتحدةالولإياتفيسريةهيئةاولجنةتحوينالاجتماع

نقلهوسائلوتدبيرعامةبصفةالامريكيةوالقارةامريكاهنالاسلحةعلىللحصول

"سونبرنهؤسسة"عليهااطلقدريةهيثةبالفعلتكونتوقد.سرافلسطينالى

تتولىوهميةوشرجماتالإسلحةلشراءمكاتبوانشأتالدولاراتهلايينجمعتولت

وقد.الامريكيالجيشسلاحمخازنمنمجاناعليهاالحصولاوشرائهابعدشحنها

الخفيفةالدباباتمنعدداامريكاهنالمأخوفةاوالمشتراةالإسلحةهذهشملت

.)5،(النقلوسياراتالخفيفةالمدرعةوالسياراتوالمتوسطةالخفيفةوالمدفعية

د!-الطائراتاوبالسفنوشحنهاالاسلحةهذهاجزاءفكيجريوكان

الإمريكية-النقلطائراتبعضتضموهميةطيرانشركةسونبرنمؤسسةشكلت

تسليحفيالوقائعهذهبصدد"كوريونبن)ويقولىهذا.زراعيةآلاتانهاعلى

استجابوقدثصلةاسلحةعنالبحثفياهتميتالحربنهايةمنذ"الهاجاناه

فلسطينالىهربناهادولارهليونيقاربهابقيمةاسلحةواشتريناليالاهريكيون

الاسلحةبيعناعلىوتشيكوسلوفاكيافرنساووافقت-الانتدابحكومةهراقبةرغم

.WO"الدولةقيامبعدالثقيلةالاسلحةتجلبانعلى

الخفيفةالاسلحةلصنعصقيرةهصانعآلاتشراءتمفقدهذاالىوبالإضافة
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يقولايضاالمسألةهذهوحول.المتحدةالولاياتهنفلسطينداخلسراوالذخيرة

يسابىيالذيالحربيةالمعاهلعتافىاقتنينادولإرهليونهنبأقل!،غوريونبن"

هذهضمتوقد.د(،)7سالماكاملافلسطينالىنقلوالذي،الملايينعشرات

هنذفلسطينفيالاخرىالسريةالسلاحصنعورشهنهوجوداكانهاالىالالات

الشرقفيقواتهالنزولدانشائهاعلىبريطانياساعدتوالتيالثانيةالعالميةالحرب

،،ستنأرشاشاتهثلالخفيفةوالاسلحةالذخيرةهناحتياجاتهاببعضالاوسط

شهرحتىانهتقولاحصائيةوهناك.الخ،rtميلز"اليدويةالقنابل،الالغام

رشاش001تشجاليهوديةالسريةالصغيرةالحربيةالمصانعكانتا489هارس

يد!ويةقنبلةالف15.نحو4891،ابريلبعدهدفع002الىارتفعتيوهياخفيف

مم23عيارطلقةالف004،بوصة3عيارهاونقذيفةالف03حوالى،هيلز

.(58)شهرياللرضماشات

قبلتمتالتيالسريةالسلاحصفقاتبصددايضا"غوريونبن)ويقولىهذا

الثقيلةالاسلحةلثراءتلقيتهكبيرمبلغاولكانأرسمياالإسرائيليةالدولةاعلان

فيباريسفيالتنفيذيةالصهيونيةالهيئةقرارعلىبناءوذلكدولارهلايين3هو

49عامفياما46910اكسطس Vعلىيكفيلاالمبلخهذاانرأيتفقدا

عقداستطاعواعملاةناانالا.الاسلحةبيعناعنتمتنعالدولاكثروكانت.الاطلاق

ترسلانكانتااللتانالدولتاناما.الخارجهنالاسلحةلشراءعديدةسريةصفقات

ساعدتناوقد.وتشيكوسلوفلايافرنسافهماعلناوالمعداتالاسلحةلنا

اثبتت01شيوعيةاصبحتانوبعدضععبيةجمهوريةتصبحانقبلتشيكوسلوفاكيا

الاجهزةفيالصهيونيةالعناصرتغلغلمدىتشيكوسلوفاكيافي6891احداث

طوربيدوزوارقطائراتصعبةعملاتهقابلفرنساهناضتريناوقد(الحلاهة

ضمميت،مسز)طائراتعلىتشيكوسلوفاكيامنوحصلنا،هاونوهدافعودبابات

لاوماالانواعشتىهنورشعاشاتوقنابلالانجليزية"سبيتفاير"وطائراتالالمانية

هنالحربيةوالزوارقوالدباباتالطائراتبعضعلىوحصلنا.الذخيرةمنيحصى

والمكسيك،سويسراهنوالمدافعالطائراتبعضعلىحصلناكما.هباضرةاهريكا

04،الانواعمختلفةبحريةوحدة38،طائرات402:بالمجموعاشتريناوقد

ثقيلا،رشاشا581،ثقيلاهاونا42،مدفعا4؟6،هل!رعةسيارة؟؟9،دبابة

19533،صغيرارضاشا523،خفيفاْرشاضما3406،متوسطارث!اشا؟174
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ال!الإستقلالاعلانقبلالبلادالىندخلاننستطعولم.هسدساا755،بندقية

البريطانيالجيشهناشتريناهاكناطائرة02:وهيالاسلحةهذمنضئيلاقسما

هتوسطا،رشاشا54،ثقيلارشاشاهدفعا26،هدرعةسيارة52،فلسطينفي

.هذا.هسدس005،بندقية0462،صغيرارشعاشا4؟7،خفيفارشاشا446

داخلننتجهاكناالتيوتلكقبلمنسراالهاجاناهتملكهاكانتالتيالاسلحةعدا

اعلاناعقبتالتيالإولىالفترةفينقفانعليناكانالاسحةوبهذه.البلاد

منكافاحتياطيلناوكان،العربيةالجيوشضداسرائيلدولةوقيامالاستقلال

.9،("ة...الخالثانيةالعالميةالحربفيخدهواالذيناليهود

استراتيجيتهامعطياتكافةالصهيونيةالعسكريةللقيادةتكاهلتوهكذا

ارضفوققويجسررأساوقدمهوطىءعلىالاستيلاءالىالهادفةالعدوانية

وبقية،الكيبوتزاتألهاوحققت،البشريةالمواردالهجرةلهاكفلتفقد.فلسطين

عنفضلا،اللازهةالاستراتيجيةوالركائزالجغرافيالإنتشمارالمستعمراتانواع

المزارعين-المهاجرينهؤلاءنفوسفيالصهيونيةوقيمهعنوياتخلقفيدورها

والعتادوالسلاحالمالالاهبرياليةوالدولالاحتكاراتلهاوضمنت،المقاتلين

الدولةقياملشرعيةالمناسبالدوليوالمناخوالعلاقات،والتنظيميةالقتاليةوالخبرة

الوجودوهقودإتالمعطياتلهذهالرئيسيةالدعائمتكاهلتموقد.المزعوهة

بينالاولالنطاقالواسعالفعلىالاشتباكيبدأانقبلاسرائيللدولةالعصعكري

.4891حربعشيةفياي،واسرائيلالعربيةالشعوب
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الإسرأثيليالتطبيقه
التقرص!لاشراشجية
المبالفزغير

"الخداععلىقائمةالحربيةالاعمالكل"

تزولأصن

قي"تزوصنالصمهير"الصينيليجيالاستركثب،عام004بنحوالميلادقبل

التالية:العبارات،الحربفن)المحروفكتابه

علىيستولونهعركة،انهمبدونالعدوجيشيخضعون،الحربفيالبارعون"

.،طريلةعملياتبدوندولتههـس!قطون،عليهاالاعتداءبدونمدنه

نصرهائةعلىالحصوللان..تدهيرمقافضلالعدوجيشعلىالاستيلاء"

.،البراعةهوفرؤقتالبدونالعدواخضاع.البراعةذروةلي!س،هعركةهائةفي

."الكثيريحققلكيالقوةهنالقليلاستعمالالقائدعلىأ

وقم،هافرصةاقتناصتستطيععندهاتحرك.الخداععلىالحربتستندْ"

."قواتكتركيزاوتوزيعبواسطةالموقففيتغييراتبخلق

هذاان،همتصراسيكون،المباضروكيرالمباضرالفتالفنيعرفالذيذاكأ

."المناورةهوفن

هو،المناورةهسألةفيهوشاقوها.المناورةفنهناصبهوماهناكليسأ

هزايا.الىالمصاعبتحولىوان،استقامةالطرقاكثر،المتعرجالطريقتجعلىان

بطعماشغالهبواسطةالعدوانتبا.وحول،المباضرغيرالطريقعلىسرلهذا

المباضرةللاسترأتيجيةمدركايكون،ذلكفعليستطيعالذيان..ئانوي

."المباشؤغيروللاستراتيجية

91(ينا-س)الثا!كانون475عدد،،الدوليةالسياسة"بمبلةشرقيْ V
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عبروتحرك،العدواستعدادعدمفرصةاستغل،الحربجوهرهيالسرعة)

فيهاياخذلمالتيالاهاكنفي،اليهضرباتكووجه،هألوفةغيرطرق

."احتياطلأله

يتجنبالاخيرهذاانفكما.المتدفقبالماءتشبيههيمكنالجيشانأ

يتجنبالجيشكذلك،والاوديةالمنخفضةالاراضىالىوينساب،المرتفعات

شكلالانسيابهيعطيالماءانوكما.ضعفهنقاطويضرب،عدوهقوةمواطن

وفقاالنصرالىيصلالجيشفانكذلك،فيهايجريالتيالارضطبيعةهعيتناسب

الفبرزعلىقادرايكونالذيالقائدفانلذلك..العدوفيهيكونالذيللوضع

يمكنالقائدهذا6العدوهوقففيالتغيرهعينسجمبماتكتيكاتهتعديلبواسطة

كتابفيوردتالتيوالجملالعباراتمنالعديدوهناكجداً"ة\(رائعبأنهوصفه

هفهوبمضمن،تاكيدبكلىتدخلوكللهاالسابقةالمعانيحولىتدورأتزوصن"

الحديثالعصرفيبلورهالذيالحديثبالمعنىالمباشرغيرالتقرباستراتيجية

كتابهفيالاركانهتكاملةنظريةفي،هارتليدلىأالشهيرالبريطانيليجيالاستر

عامالاولىطبعتهظهرتالذيأالمعروف

استقراءعلىتعتمد،مطولةدراسةخلالهنبصياغتهاقامنظريةوهي،9291،

قبلالخاهسالقرنهنذ،العسكريالتاريخفيوالحروبالمعاركهنالعديد

الاسكندرهعاركثم،والإغريقالفرسبين"هاراتون)هعركةدارتحين،الميلاد

ضدم.ق8؟2عام"فابيوس)الروهانيالقائدوهعارك،الفرسضدالمقدوني

العالميةالحربخلالىالجيوشتورطتحيث،العشرينالقرنحتى"هانيبال."

القادةلتأثرنتيجة،الحالاتهعظمفيالمباشرالهجومبطابعتتسممعاركفيالإولى

منوخاطئةسطحيةبطريقةالداهيةللمعركةالحاسمالدورعن"كلاوزفيتزأبافكاو

عليهاالدفاعوساثلوتفوق،الاستراتيجيةالهجوهيةالحركةوسائلىولضعف،جهة

ثم،الميدانومدفعالرشاشوالمدفعالشائكةوالاسلاكالخندقفيمتمثلةأوكانت

بدايةفيالناجحالتطبيقنحوطر!هاتأخذالمباشرغيرالتقرباستراتيجيةعادت

المدرعاتحركةعلىالمعتمدةالخاهةالالمانيةالحملاتهع،الثانيةالعالميةالحرب

.والطيران

الخاصة"هارتليدلى"لنظريةالرئيسيةوالمبادىءالافكارنوجزانويمكن

.")2(التاليالنحوعلىالمباضرغيرالتقربباستراتيجية
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الاشراتيجية:فيوالوسيلةا!دف

اجراءعلى،آخرشىءايوقبلالإساسفي،العسكريةالاستراتيجيةنجاحيتوقف

للوصؤلالمتاحةوالوسائلالاستراتيجيةغايةبينفعالتنسيقوتحقيق،سليمتقدير

.المتوفرةالوسائلاجاليمعهتناسبةتكونانيجب،لهاالموضوعةفالغاية.اليها

أكطريقوسيطةغايةالىالمستخدهةالاهكانات،اوأالوسائلفان،نفسهالوقتوفي

هذهوهتطلباتاهميةهعهتناسبةتكونانيجب،النهائيةالغايةتحقيقالىيؤدي

انجازفياو،هعينهدفاحتلالفيتتمثل،الوسيطةالغايةهذهكانتسواءالغاية

الغايةبينالتناسبفياختلالىايلانذلك.هعينةنتيجةاحداثعلىهساعد.عمل

كانسواء،والمخططالعملعلىضارةنتائجلهتكون(صحيحأوالعكسوالوسائل

لنجاحالمطلوباناي.الغايةاوالوسائلفينقصاوزيادةعنناتجاالإختلالهذا

الهدفبينحقيقيةهطابقةتحققضرورةهو،العسكريالاستراتيجيالعمل

فيالاقتصاد"هبدأباسم،الاستراتيجيةلغةفييعرفالذيالاهر،والوسيلة

الهدفبينهثلىهطابقةتحقيقالمستحيلف!بههنفانه،الحال.وبطبيعة"القوى

علىالقائمينالقادةكفاءةبمدىكثيرايتأثر،الحربادارةفنلانذلك،والوسيلة

تقديرفيهاهادورا،قدراتهوتفاوتالإنسانيللعنصريجعلالذيالإمر،تطبيقه

منالنسىالإقترابعلىالنهايةفيالنجاحيعتمدثمومن،المطلوبةالمطابقةعناصر

فانحاكايةوعلى.اليهاللوصولالمتاحةوالوسائلالغايةبينالتطابقحقيقة

مجالىفينسبيااسهسلتعد،والوسائلالغايةبينالمطابقةعواملتقديرحسابات

لدىالمقاوهةارادةضصرحسابيصعبصا،التكتيكمجالفيهنهاالاستراتيجية

والظروفالاهكاناتتقليلالىالاستراتيجيةتهدفولذلك.البشريالعنصر

الحركةعنصرياستثمارطريقعن،الخصمهقاومةلنجاحالملائمةالموضوعية

الماديبالحقليتعلقالحركةعنصرلانونظرا.الاستراتيجيالمستوىعلىوالمفاجاة

فقطيتطلبذلكلان،نصعبياسهلايكلونقدراتهاحسابفان،العسكريللنشعاط

نقلواهكانات،ظلهافيالحركةستجريالتيوالطبوغرافيةالزمنيةالظروفمعرفة

للنشاطالمعنويبالحقليتصلفانه،المفاجاةعنصراها.بهاستقومالتيالقوات

هيعمابكثيرصعوبةاكثرمسألةيثكل،قدراتهحسابفانثموهن،المحسكري

هعرفةعلىيتوقفالخصمارادةعلىالتأثيرلاننظرا،الحركةلعنصربالنسبةالحال
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ثموهن،حالةكلفيالإوضاعواختلافالظروفلتنوعوفقا،هتنوغةعوامل

مسبقا.تحديدهايصعب

العملفيواحدةعملةوجهييشكلان،والمفاجأةالحركةعنصريانوالواقع

هكشوفبشسكلىتجريكانتولوحتىفالحركة،التأثيرويتبادلان،العسكري

اتجابهاغيرقياو،سرجمتهاهعدلزادتمااذا.المفاجأةتولدانيمكن،للخصم

كما،الحركةدفعقوةهن.تزيدوالمفاجأة.الخصمجانبهنهواجهتهايتعذربصورة

لها.المضادةوالتحركاتللاجراءاتعرقلةهنتخلقهبما،اماههاالطريقتسهلانها

استراتيجيوضعهوخلق،الاستراتيجيالمخططعنهيبحثانيجبهافانولذلك

هثلالىستؤدي،تتلوهالتيالمعركةفانحاسمةنتيجةالىبذاتهرزدلمان،هلائم

كانلماوفقا،للاستراتيجيةالرئيسيالهدفتصبحلاالمعركةاناي.النتيجةهذه

العسكريال!رفيهدرستهوانصار"الحربفن"كتابهفيبهينادي"كلاوزفيتز)

الحركةفيالهدفهذايتمثلوانما،الاولىالعالميةالحربفيالسيادةلهمكانتالذين

بأقصىالنصريتحققوهكذا.وفاعليتهالخصمقدراتتشلاناللتينوالمفاجاة

المادية.والخصمائرالبشريةالتضحياتهنقدربأقلىاي،للقوىممكناقتصاد

الإسقراتيجي:العملجوهر

قوىتفتيتالإستراتيجيالعمليستهدف،وتحديدادقةاكثروبتعبير

تدميرذلكبعدعنهينتجالذيالامر،صفوفهفيالاضطراباشاعةاي،الخصم

تكونلنالتيالجزثيةالمعاركبعضنشوبيتطلباقدوهنت،تمزيقهااوالقوىهذه

.الضاريالنوعهن

الحقلفيالخصملدىالاستراتيجيالشللاوالتفتيتهذاالىالتوصلويتم

التالية:النتائجالىتؤديحركةنتيجة،الادارياي،اللوجيستيكياوأالمادي

يربكجبهتهفيتغييرمفاجىءاجراءعلىواجباره،العدوقواتتوزيعقلب-أ

قواته.وتنظيمتوزيعويحطم

.العدوقواتتقسيم-ب

للخطر.اهداداتهتدريض-ت

جديدةخطوطعلىقواتهتنظيماعادةاو،للانسحابتدابيرهعرقلةاومنع-د

الاصلى.هوطنهفياوقاعدتهفي
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يتمولكنه،الوساثلهذهباحديألاستراقيجيالتفتيتعلىالحصولويمكن

الجيشحجمكانكلماكبيراتاثيرهاويكون،العواهلهذههنعددتجمعنتيجةعادة

اما.الاصليةقواعدههناهداداتهونقلهواصلاتهوسائلعلىاعتمادهوكان،كبيرا

نتيجتين:الىتؤديانوالمفاجأةالحركةفان،المعنوي،الحقلفي

يستطيعونلابانهم،الخصمقادةعقولفيهفاجىءانطباعاحداث،اولاهما

مجدية.بصورةالعدوحركةهقاومة

قدبانهمالقادةاحساسعنالناتجالنف!ىالتمزقهنحالةفرض،وثانيتهما

شعورئموهن،الجيشهؤخرةعلىماديةبحركةالعدوقيامبعدهصيدةفيسقطوا

لا،.الرجلمثلالجيشوانخاصة،سيطرتهموتقلص،القادةبعجزالقوات

للاستدارةيضطرأندون،الخلفمنتاتيهضربةضدفعالةبصورةالدفاعيس!تطيع

توازنه،تفقدههذهالاستدارةوعملية،ضدهااسلحتهكلليستخدم،نحوها

هااذا،الحالىعكسعلى،الخصمجيشمنالمباشرغيرالتقرباليهروديهاوهذا

وزيادةوالمعنويالماديالخصمتوازنتقويةالىرزديانهاذ،هباشراالتقربكان

منيقربهفانه،الخلفنحوالعدودفعفينجحLاذاوحتى،المقاومةعلىقدرته

.هناكالموجودةقواتهويدعم،قاعدته

المباشر:غيرالتقربهناووةأسس

استراتيجياهجوما،العدونحومؤخرةالسيرهباشرةيشكللا،الحالوبطبيعة

قدالتقربلانذلك.المجردةالبساطةبهذهليسالاستراتيجيةفنلان،غيرمباضر

،هباشرةبصورةهذابعدالتقدمهتابعةولكن،العدولجبهةبالن!ن!بةمباشرغيىيب!أ

غيرحركتهانالمهاجميجدثموهن،بسهولةقواتهتوزيعتعديلالىالعدوتدفعتد

القيامهنبدلاUlfو.جديدةجبهةعلىهباشرةحركةالىانقلبتقد،المباشرة

تنجححتىالالتفافحركةعنبعيدا،العدوانتباهلفتتستهدف،اكثراوبحركة

هذهالمضللةالانتباهلفتحركةوتستهدف.الرئيسيةالاستراتيجيالتفتيتحركة

بحي!ث،وتشتيتهااهكاناتهتوزيعطريقعن،العملحريةهنالعدوحرهانالى

وهن،الماديالجانبهوأوهذاالرئيسيةالالتفافمناورةضدبقوةالتدخلعليهيتعذر

أوهذاوالاضطرابالخوفعليهاويسيطر،خدعتبانهاشبورالقيادةيصيبئم

نحوللزحفالعدوجبهةمجنبةحولالالتفافحركةوتهدف.،المعنويالجانبهو

تسلكانيجبولذلك،العمقنحواندفاعهااثناءالمقاوهةتجنبالى،هؤخرته
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هذايكونانيجب،نفسهالوقتوفي،الماديللحقلأبالنسبةهقاومةالاقلالاتجاه

.،المعنويللحقلأبالنسبةالحدوجانبهنتوقعاالتقدماتجاهاتاقلالاتجاه

يشكلانانما،توقعاالتقدماتجاهاتاقلوخط،الاضعفالمقاوهةخطانوالواقع

انه،كاهلبوضوحيبدوخطاالمهاجماختارICIلانهذلك.واحدةعملةرجهي

ثموهن.العدولقيادةنفسهالوقتفيواضحاسيكونذلكفان،هقاوهةالاضعف

فيه،المقاوهةتقويةالىوستعمدجانبهامنتوقعاالتقدماتجاهاتاقلخطيمونلن

ولذلك.البدايةهنذبالفشلالمبايشرةغيرالتقربهناورةعلىيقضىقدالذيالامر

وص!،نفسهالوقتفياهدافعدةيهددبحيث،التقدمخطاختياريقعانيجب

حركةاليهتتجهانيمكنالذي،الحقيقيللهدفبالنشبةحيرةفيالعدوقيادةتقع

اهداف؟نفسهالوقتفي،المهاجمالجيشقيادةلدىوتكون،المهاجمالجي!ث!

الاستراتيجيالمخططيكونحتىوذلك،العدوفعلردودضوءعلىيختارها،بديلة

.الظروفتغييرمعبسهولةلفتلاؤمقابلا

القوىتجميعلمبداوذكيامرناتطبيقا،المباشرغيرالتقربمخططنجاحويتطلب

ن!ثرهعيتعارضالتجميعلانذلك،هناسبتوقيتفيالمعاديةالضعفنقاطضد

هنكافيةنسبةهناكتكونانيجبولهذا.واسعةجبهةعلىالعدولمشاغلةالقوات

على،الحقيقيالتقدمخطعنبعيداالعدوانتباهلفتبحركاتللقيام،القواتهن

بتقدماما،المباشرغيرالتقرببحركةتقومالتيالرئيسيةللقوةالتجميعيتمان

هتعاقبةسلسلةنحوهبعثرةبتشكيلاتواها،واحدهدفَنحومبعثرةالتشكيلات

واحد.وقتفيعدةاهدافنحوهبعثرةبتشكيلاتواها،الاهدافمن

وتتوقف،القائمةالموضوعيةالظروفعلىهذهالتِقدمطريقةاختيارويتوقف

على،المخططاتهذهتنفيذفيتبتكرهاالتيالجديدةالاساليبعلى،الجيرشكفاءة

قصدهالذيبالمعنىتدهيرهامجردلا،العدوقواتشل،اساسا،هدفهايكونان

."كلاوزسزأ

خطوطل!عالعدومؤخرةحولالالتفافحركةتستهدفانويجب

عنالناتجةالصدمةلان،ممكنعمقاكبرفيالخطوطهذهقطعيتمان،مواصلاته

تأثيرهايكونثموهن،نفسهاالقيادةقفكيرعلىهباشرةستكون،الحركةهذه

الاصلية.الجبهةخطمنقريبةنقطةفيالمواضلاتخطوطقطعحالةهناضخم
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هنالمستفادةالعاهةالقواعداو،العمليةالمبادىء،هارتليدل"لخصوقد

القادةعلىيجبالتي،الاستراتيجيةالمناورةلهذهالناجحةالتاريخيةالنماذجاستقراء

قوىبحضرةمقابل،القوىتجميعهنالشكلهذالتحقيقمراعاتهاالعسكريين

ثمانيةفي6المباشرغيرالتقربحركةضدقواهتجميعقدرةهنوحرمانه،العدو

والمبادىء،الطابعسلبيامنهاواثنان،الطابعايجابيةمنهاصتة،اساسيةمبادىء

هي:الإيجابية

.الامكاناتمعالهدف-هطابقةا

.الظروفلتغيرتبعاالمخططتعديلهعبالهدفالتمسكضرورة-2

.العدوجانبمنتوقعاالاقلالخطاختيار-3

الاضعف.المقاوهةخطاستثمار-4

وبديلة.هتتاليةاهدافالىروديعملياتخطاتباع-5

..الظروفلملاءمةالقواتوتشكيلالتخطيطفيالمرونةمراعاة-6

فهي:السلبيةالمبافىىءاها

محترسا.العدوكاناف!االامكاناتكلالقاءعدم-1

فشلبعد،نفسهبالإسلوباو،نف!مهالخطعلىالهجومتجديدعدم-2

السابق.المجوم

وا،القواعدهذهان،بونجراندريه"الجنرالىالفرنسىالاستراتيجيويقول

هي:قواعد)3،اربعفيتلخيصهايمكن،،هارتليدل5عرضهاالتيالمبادىء

المباشر.غيرالتقرببواسطةقواتهبعثرةعلىالخصمابخبار-؟

هتوقع.غيربعملبالقيامالمفاجأة-2

الضعيف.ضدالقويعمل-3

اهكن.انالثانويةالعملياتحقولفيالحاصعمالحلعنالبحث-4

التقرب"نظريةطورقدهارتليدلىان)فقالالاصبتراتيجيةهذهعلىعلقوقد

.وتحضمنالاطلاقعلىافضلالاستراتيجياتواعتبرها،باهرةبصورة"المباشرغير.

عدماي"قرنيههنالثوراخذعدم"العسعكريةالعملياتمجالىفيالاستراتيجيةهذ.

هي،المباشرغيرالتقربهناورةانوالواقع..للقوةمباضراختبار.فيْالعدومجابهة

هن.بانهتاهةثقةيثقل!كاناذا،المتنازعينالخصميناحدعلىنفسهاتفرضوسيلة

يختارهاارضعلىتنشبمعركةفيخصمهعلىالتغلبيسمتطيعبحيث،القؤ
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المتجابهةالقوىميزانقلبهي،المفهومهذاوراءهنالرئيسيةالفكرةان..عدوه

هباشرةمجابهةالعدونجابهانهنفبدلا.بالقتاللابالمناورةالمعركةاختبارقبل

فيهانفسنانجدالذيالنقصتعويضىالىورائهاهننرهي،دقيقةبلعبةنستعين

هعكثيراتتفقافكارهان"هارتليدلأاوضحوقدهذا.،)،(العدولقواتبالنسبة

واضاف2791عامهنذ"الحربفنأكتابهعلىتعرفوانه،(تزوصنأافكار

فيوخاصة،افكاريهعتتفقكثيرةنقاطافيهوجدت،الكتابقرأتوعندماأ

غيرالتقرباستراتيجيةعلىوتأكيده،هنتظرغيرهوبماالقيامعلىالمستمرتركيزه

.!)5(المباشر

حركتها،فيالداخلىالإحتراقآلةعلىالمعتمدةأالحديثةالاسلحةاعطتولقد

غيرالتقربمناورةلتنفيذ،الاهميةكبيرةماديةاهكانات،وطائراتدباباتهن

استخداههاوتعميماللاسلكيالاتصالاجهزةاختراعظلفيخاصة،المباشر

نابحكموذلك.والجويةالبريةالمقاتلةالوحداتومختلفالقياداتبينعسكريا

استثماراهكانات،الموضوعيةالناحيةهنكثيراسهلت،والمعداتالاسلحةهذه

بصسورةالمناورةهذهتنفيذدواتيشكلاناللذينوالمفاجأةا!ركةعنصري

القتاليالتنظيمواشكالالتكتيكات،المنفذةالقيادةلدىتتوفرحينماخاصة،اساسية

خبراتاشتكماوذلك،الاسلحةلهذهممكنهردوداقصىعلىللحصولالملائمة

تطبيقاتشمهدتالتي.الثانيةالعالميةالحرببدايةفيالإلمانيةالخاطفةالحرب

صيففيجرتالتيغزوفرنساعمليةفيسيمالا،المباضرغيرالتقربلمناورةنمودجية

قواتوبينبينهاالقوىميزانانتشعرالعلياالالمانيةالقيادةكاشطفقد.0491

الهجوماسلوبالىلجوئهاحالةفياكيدنصربضمانلهايسمحل!،الحلفاء

التاريخفيذلكبعدعرفهاخلالهن،لجاتولذلك.التقليديالمباشر

قلبالى،،هانشتاينفون!الجنرالىلهاخططالتي"سيدان)بمناورةالعسكري

،النطاقواسعاستراتيجيهستوىعلىمباشرغيرتقرببمناورة،القوىهيزان

التيللظاهرهنضخمةبهالةكطي،رهولندابلجيكاعلىثانويهجومبوصاطةتمت

لجيوشالرئيسيةالضاربةالقوةلجذبوذلك،الرئيسيالهجومطابعتكسبه

والميكانيكيةالمدرعةقواتهاهنالاسابميةبالكتلةدفعت،نفسهالوقتوفي،الحلفاء

،الحلفاء،قيادةجانبهنتوقعاالإتجاهاتاقلعبرايأالوعرةالاردينغاباتعبر

،،سيدانأعند"هاجينو"لخطالإيسرالطرفاقصىفيا!فاءخطوطلتخترق
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ثم."هقاوهةالاقلالاتجاهاي"والقواتالدفاعاتاضعفتوجدكانتوحيث

نجاحاثر،الدبابة-الطائرةثنائيلتكتيكوفقاتعملكاش!التي،المدرعاتاتجهت

المانش.بحرنحواي،الغربنحو!سيدانأبثغرةعرففيماالسريعالمركزالخرق

،!باريص"توجدحيثالجنوبوهوالا،الحالةهذهفيالمتوقعالاتجاههنبدلا

الاهميةفيتتساوىتكاد،اتجاهماتعدةتهددكان!تالخرقنقطةانبحكموذلك

الرئيسيالجهداتجاهتحديدحيثمنحيرةفيالحلفاءقيادةوقعتثموهن،والخطورة

كاشطاذاماتعرفلاالحلفاءقيادةكانت،غرباالمجوماتجهانبعدوحتى.للهجوم

التقدمصرعةضاعفتثم.!اهيان"نحوام(ليلنحواستتجهالالمانيةالمدرعات

قواتهؤخرةحولالالمانيةالمدرعاتالتفتوهكذا،المفاجأةنتائجمنالمان!شنحو

قواتافقدالذيالاهر،البعيدالاستراتيجيالعمقوفيبلجيكافيالرئيسيةالحلفاء

واصبح،عليهاسيطرتهاوقلص،قيادتهابكوار،والمعنويالماديتوازنهاالحلفاء

،الشمالمنالزاحفةالمطرقةضغطتح!!دنكرك"هيناءعبرالفرار،همهاكل

واحاسمةهعاركتدرلم،العملياتهذهوطوال.الجنوبهنالملتفوالسندان

لدىنسبياقليلةالبشريةالخسائروكانت."كلاوزفيتزأقصدهالذيبالمعنىدامية

التيالحاسمةالاستراتيجيةوالنتاثج،الهائلةقواتهمالحجمبالقياسالطرفين

الحركةحربلإسالضبالحلفاءقيادةادراكعدموشكل.العملياتعنهااسفرت

لنجاحهباشرةغيربصورةهساعداعاهلا،والدبابةللطائرةالحقيقيةوالاهكانأت

المباشر.غيرالتقرباستراتيجيةثموهن،الالمانية،الخاطفةالحرب"تكتيكمات

المباشرغيرالتقربمناووةاهمية

الاساثيلمِةالإشراتيجيةث!

العسكريةالاستراتيجيةلهاتخضعالتي،الاسرائيليةالعلياالاستراتيجيةتعمل

اهدافها،تحقيقعلى،واقتصاديةدبلوهاسيةمنالاخرىالاستراتيجياتوكافة

العدوانطريقعن،العربيةالمنطقةداخلالصهيونيالوجودتأكيدفيالمتمثلة

ناحقيقةتدركانهابدكموذلك.مرحليةتدريجيةبصورةوالتوصعالاقليمي

كبيربقدرتسمحلا،العربهعبصراعهاالمحيطةوالمحليةالدوليةالظروفنحتلف

اقليمية.توسعاتتحقيقالىالمؤديالعنيفالعسكريالعملحريةهنزهنيا

على،بعدهااورسمياالدولةنشوءقبلسواء،تحرصكانتفانهاولذلك.ضخمة
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دوليةقوىتاييدعلىلتحصل،العالميالحقلفيوسياسيةدعائيةبمناوراتالقيام

اضعافهااوللعربيدةالمؤالقوىفاعليةوشل،اخرىدوليةوتحييدقوى،مختلفة

ثم،محدودةلفترةالعنيفالعملحريةهنمعقول!قدرالنفسهالتتيحوذلك،نسعبيا

.الموضوعالمرحلىالهدفلتحقيق،العسكريةالقوةاستخدامالىذلكاثرتلجأ

المخطط،لافسادكافيينوحجمبشكلالمحليةالقوىتتجمعانقبلىكبيرةوبسرعة

القوىهوقفيتحرجاو،للعربالمؤيدةالخارجيةالقوىتتدخلانوقبل

الىتلجاكانت،الخارجيةالمناورةهذهوتنفيذتحضيرفيالنجاحوبعد.المحايدة

تريدالتيالمحليةالجذرافيةالبقعةعلىستجريالتيالداخليةالمناورةتنفيذ

علىيعتمدعسكريعملبوساطةوذلك،المباشرالمرحلىهدفهاعلىفيهاالحصول

والسرعة.المفاجأةعناصر

غيرشاهلةاستراليجيةاطارفيالمنفذةالداخليةالمناورةَالاستراتيجيةهذهوتعرف

4Manoeuvreالخرشوفةمناورة"باسمهباشرة 'd artichauالجنرالتعبيرحدعلى

تبدو،هتتاليةاهدافعلىتتحقق)مناورةانهاعنهايقولىالذي(بوفراندريهأ

المناورةهذهعنهتلراعطىوقد..مفاوضاتوتتخللها،نسبياهتواضعةاهدافها

الراينوهنطقةالنمساضمعملياتأيقصد9391عامالى3691عاممنبارزاهثلا

اساسها،ءكبرىكاغارةالداخليةالمناورةتصممانوينبغي..وتشيكوسلوفاكيا،

تلك،الاضعفالىالاقوىهنتنتقلالتيالخاهةوالاعمالى،والسرعةالمفاجأة

المنقولةالقوىمجالهو،المجالهذافمثلاذن.والمفاجأةللقرىالمستغلةالاعمال

تنفيذوعلىتوقعاتعلىالسرعةهذههثلتعتمدل!وبالطبع.والمدرعةوالآليةجوا

هذهمثلان.الميادينكلفيشاهلتحضيركاهلجملىايضاتعتمدوانما،فقطعنيف

للمناورةالمتاحةالعملحريةنتLSاذا،واخيرا.ارتجالاترتجللاالعملية

عنهالاس!تغناءيمكنلاخارجيآخرشرطفهأك،نفسهالنجاحشرطهي،الخارجية

الرأيفيهقبولايكونحتى،كافيةبصورةمحدوداهدفاالهدفيبدوانبىهو،ايضا

المتتالية،اهدافههنهدفكلتقديمفيبينانجاحاهتلرنجحوقد.الدوليالمحام

الخرشوفةمناورةعنحديثهفي"بوفرهاشاروقد.،)6(والاخيرالوحيدالهدفوكأنه

الدفاعي،بالطابعالتطبيقهذاقرنولكنه،لهااسرئيلتبنىالى،تطبيقهاواهنلة

مخططاتلتفسد،العدوانيةالهجوهيةللاعمالتلجاكانتانهاهنتزعمههاهعتمشيا

الهجمات"هذهعلىاقدامهالولاتتمانالمفروضمنكان،هزعومةعربيةهجومية
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العدوانطابع،العبريةالدولةعنينفيحتىوذلك،"الاجهاضيةالمضادة

فيالاسرائيليةالمعارككلتصنف،دفاعينموذجوعلىأفقالالتدريجيوالتوسع

تتحققالتيالعمليةالاهثلةمجموعةأيقصدالمجموعةهذهنفسفيا569عامسيناء

هذهاستخدامانايضاولنقل.الخ،..هتتاليةاهدافعلىالخرشوفةهناورةفيها

الحرباستراتيجيةايأ"بالاعياءالمناورة"استخداممنبكثيراخطر،المناورة

الخاصةالحالاتبعضفيتبقىانهاال!.والمثيرالعنيفلطابعهانظراالامد(الطويلة

عدةفياسرائيلفعلتكماوخاصة،احياناالفاعليةوكبيرةجداممكنة،والمحددة

!7()الايقافضرباتبطابعاتسمتاذ،مناسبات

تحكمه،الاسرائيلى-العربيالصراعفيالعسكريالعملمجالىكانولما

.المباشرةغيرالخارجيةالمناورةمعبدقةالمتوافقة،،الخرشوفة"هناورةاعتبارات

منوكذلك،خلالهايجريانيجبالتيالزهنيةالفترةمحدوديةحي!ثهنوخاصة

لاختلالنظرا،والماديةالب!ثريةالقوئفيممكناقتصاداكبرهراعاةضرورةحيث

المواردكمحيثهن،الاستراتيجيةالناحيةهنالعسكريةالقوةعناصرهعطيالت

علىيتفوقونالعربيجعل.بما،الصراعلطرفيهوضوعياالمتاحةوالاقتصاديةالبشرية

فانه،بالاعياء،المناورةتنفيذاحسنوامااذاأالامدالطويلالقتالحالةفياسرائيل

الاسرائيلية.العسكريةالاستراتيجيةتلجأان،تماهاوالمنطقيالضروويهنكان

وتحاول."المباشرغيرالتقرب)مبادىءعلىقائمةعملياتاستراتيجيةتبنيالى

يا.،الخرشوفةهناورهَ"تنفيذفيهايجريهرةكلفياهكانهاقدربنجاحتطبيقها

التوسعية.للاهدافالمتتابعالقضمهناورة

و"يادينعغال"امثال.الإسرائيليينالعسعكريينالقادةهعظماهتمولذلك

لمدلاافكارواسمععاببدراسه،الخ..(رابناسحى"واآلونلعغال)

الاهتمامبهمووصل،المباشرغيرالتقرباستراتيجيةوتطبيقاتوهبادىء،!هارت

سبقتالتيالمرحلةفيسواء،نفسههارتبليدلالمباشرالاتصالىحدالى،بذلك

والجغرافية-البشريهةالركائزايجادمرحلةايأرسمياالصهيونيةالدولةانشاء

بطريقةايضاتمتوالتيفلسطينفيالادرائيلىللوجودوالاقتصاديةالاستراتيجية

نا،ذلكفيوساعدها.الدولةتكوينتلتالتيالمراحلفياو،المتتابعالقضم

الىوداعيا،فلسطينفيالصهيونيالوجودعنبشدةمدافعاكان،هارتليدلىا

هذكراته،فيوىروقد.الاسرائيليةومتحمساللمنجزاتالعسكرية،دائماتدعيمه

or



الاحتلالىضدالحربيةالثورةاثناءالثلاثيناتفيبدأبذلكالعملىاهماههان

هعرضفيوذلك،3691عامفلسطينفيالمتزايدالصهيونيوالوجود،البريطاني

اسهمالذي8(،ةوينغيتاورد)انعروفالبريطانيالمخابراتضابطدورعنحديثه

المضادةعملياتهاهنالعديدوقاد،،الهاجاناه)وتنظيمتدريبفيفعالااسهاها

الاخيمةالطبعاتفي،هارتليدلاافردولذلك8.وقتئذالعربيةالثورةلقوات

:Strategy"لكتابه The Indirect Approachالجنوالفيهتناولخاصا،،هلحقا

حرباثناءالعملياتومديرالاسبقالإسرائيلىالاوكانرئيس،أيادينييغالأ

العسكريةالإستراتجيةفيالمباشرغيرالتقرباستراتيجيةاهمية48910

(لورشنتمانل)ا!دمالادراثيلىالعسكريالتاريخاستاذفيهوعرض،الاسرائيلية

.4891حربهنالاخيرةالمراحلفيالاستراتيجيةهذهتطبيقات

الاسائيلية:التطبيقاتابرؤ

لإسلوباسرائيليةتطبيقاتعدةالاسرائيلية-العربيةالحروبشهدت

المجالىيتسعولا.والتكتيكيالاستراتيجيالمستويينكلاعلىالمباشرغيرالاقتراب

حولىكاهلاكتمابايتطلبذلكلان،بالتفصيلجميعالدرضها،هذهدراستنافي

،بايجازالتطبيقاتهذهلإبرزسشرضولهذا،الاسرائيليةالبريةالعمليات

وخماصة،الاسلوبلهذاالاسرائيلىللتطبيقالرئيسيةالخبراترالخصائصلنستخلص

الاستراتيجي.المستوىعلى

:4891عام!ويفحوأعملية

فيالموجودةالمصريةالقواتكانتا489(ديسمبر)لىالاوكانونبدايةفي

التالي:النحوعلىهوزعة،صادقفؤاد"للواءالعاهةالقيادةتحتفلسطين

فيدباباتركتيبة،المدفعيةهنوحداتتعززهما،المشاةهنلواءان-ا

.كيلومترا35نحوامتدادعلى"غزة-رفحأالساحلىالقطاع

اهتدادعلىالنقبصحراءداخل!العسلوج-العوجة)قطاعفيمضاةلواء-2

.كيلومترا04نحو

طولعلى(رفح-العوجة"طريقعلىموزعةاخرىصغرىوحدات-3

فيالرئيسيةالاداريةالقاعدةفياخرىووحدات،الفلسطينية-المصريةالحدود

النقب.لقواتفرعيةقاعدةاعتبرتالتي"عجيلةابوأوفي،"العريش)
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للهجومنتيجة،"المنشيهاقعرِ-الفالوجه)قطاعفيمحاصرهشاةلواء-4

نوفمبر،9فيوانتهىالسابق(اكتوبر)الاولتشرينا5فيبدأالذيالإسرائيلى.

jgاسدود"عنالمدافعةالقواتانسحاببعد،اللواءهذاعزلعنواسفر

.أسويدانعراق"و"الطرقتقاطعو"،أ؟3التل"هواقعوسقوط"المجدلىأ

قطاع.فيالموجودةالخفيفةالمصريةالقوة؟وانعزلت"السبعبئرسقطتوكذلك

أالعوجة-قطاعقواتعن،لذلكنتيجة،القدسجنوب(لحمبيت-الخليل)

.أالعسلوخ

علىتماماالموقفلتصفيةوقتئذتخطط،الاسرائيليةالعسكريةالقيادةوكانت

فيالعامالعسكريالقوىميزاناصبحانبعد،،المصريةايأالجنوبيةالجبهة

المتحدةوالولاياتاوروباهنوالمتطوعينوالعتادالسلاخلتدفقنتيجة،صالحها

الجيوشوتخلي،والثانيةالاولىالهدنةهنذ،السابقةالشهورخلالىالامريكية

الهدنةحتىالحرببدايةفيانتهجتهاالتيالمجوهيةالاستراتيجيةعنالعربية

4891(ديسمبر)الاولىكانونبدايةفيالاستراتيجيالموقفكمانوعموها.الاولى

هدفتالذي،الجنوبفيالعامالمضادهجوههاتبدأكي،الاسراثيليةللقيادةهلائما

ثموهن،هعهالحربوانهاءتماها،فلسطينهنالمصريالجيشاخراجالىورائهمن

التالية:النقاطفيالملاثمالاستراتيجيالموقفهذاوتمثل.العربيةالجيوشبقبمع

عبدالملكودخول،الوسطىالجبهةفيالأردنيالجيشهعالقتالتوقف-ا

وبذلك،9(ةدائمةهدنةالىالتوصلاجلهن،ايسرائيلهعسريةمفاوضاتفيالله

ياضد.المصريةالجبهةفيالعاهلةقواتهاهؤخرةالاسرائيليةالسياسيةالقيادةاهنت

خماصة.بصورةاالسبعبئر-الخليل)محورعلىالاردنيللجيشمحتملةتدخلات

الجبهةفيواللبنانيوالسوريالعراقيالجيشمنكلهعالقتالتوقف-2

عمليةاثر"القاوقجيفوزي"بقيادةالعربيالانقاذجيشمعوكذلك،الشمالية

4891(اكتوبر)الاولتشرين31الى28هنالفترةفينفذتالتي!حيرام)

المشاركةعنوتوقفه،الاكلىالجليلمنالمذكورالجيشانسحابعنواسفرت

.الحربفيالفعالة

هنوخاصة،والذخيرةالسلاححيثمنالمصريالجيشاوضاعسوء3-

هيدانمدفع24نحووقتئذلديهكاناذأوالمدفعيةوالطائراتالمدرعاتنقصحيث
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4891لمجهَصيم

ضربة21و"لوكست"دباباتوكتيبةارطال6عيارد-مهدفع04ورطلا25عيار

وتبعثرالخ،1000اسبيتفاير"طائرة2و.البرنحمالإتوبعض"هاهبرأهدرعة

طويلةهواصلاتها،وخطوطدفاعيعمقلهاليسهنفصلةمحاورعلىوحداته

منعزلة.اومحاصرةهواقعفياو،للقطعمعرضة

لصالحالعامالاستراتيجيالموقفتحسنعلىكلهاالعواملهذهوساعدت

المصرية،الجبهةعلىجهودهوركز،الرئيسيةقواتهحشدالذي،الإسرائيليالجيش

و!الغولإني"و!الكسندروني)الالويةأضمتهشاةالوية4لديهفاصبح

هدرعةعرباتهناساساالمكونأالثاهنالمدرعواللواءأ،وهاوئيل"و"هنيجف"

دباباتمنقليلوعددبرشاشاتهسلحةجيبوعرباتجنزيرنصفوهصفحات

.وكرومويل،شيرمان
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برئاسةالعملياتهدير،"يادينييغال)الجنرالاصدرالاساسهذاوعلى

اوأ"حوره"عمليةلتنفيذالجنوبيةللقيادةقراراأ214،9-01يوم،الاركان

،4891-12-16يومالاس!تعداداتتنتهيانعلىاحيانا،تسمىكماعين

تشرينا150/هجومقادانسبقالذيأ،آلونييغالى!العقيدالىالقيادةوعهدت

ليلةالمجوميبدأانعلى،العمليةبصادةالعشعالضرباتبعمليةالمسمىالاولى

.4891(ديسمبر)الاولكانون22-23

واستخدام،المباشرةالهجماتتجنبعلى،الاساسفيالعمليةخطةووضعت

كانالا!سرائيلىالعسكريالتفوقانبحكموذلك،المباشرغيرالتقرباستراتيجية

العنيفةالمجابهةاسلوباستخدامحالةفيالنجاحتحقيقيضمنولا،محدودا

ذلكحتىتدلىكانتالحربفيالاسرائيلىالجيشتجاربكل"لانذلك،المباشرة

وانه.صعبةمهمةهيانما،للدفاعالمنظمةالمصريةالمواقعاحتلالانعلى،الوقت

عراقعلىالاخيرالهجومذلكفيأبما113التلضدجرتالتيالهجماتباستثناء

الجيشنجاحاتكافةفانالجبهيالهجومتجنبيمكنلاكانحيث،سويدان

الحشدفيالتفوقالىلا،والحركيةالمفاجاةعنصرالىتنشنددائماكاش!،الاسرائيلى

هذا.!لورشنتانل"الإصرائيلىالعسكريالمؤرخيقولىكما\(11ْالنيرانوقوة

حيث،الارفىنيةالجبهةعلى"اللطرون)لمعركةالداميةالفاشلةالخبرةانعنفضلا

،هناكالبوليسهركزحصنعلىالاستيلاءفيهباشرةجبهيةهجماتخمسيفشلت

اكثرقتلاذ.العملياتهذههثلعلىالمترتبةالخساثرفداحةهدىاثبتتقد

على"يادين)خطةاستندتولذلك.بخدوى)!!(دوناسرائيلىجندي007هن

للجبهةالشرقيالجناحعلىاالعسلوج-العوجة)محورالىالرثيسيةالضربةتوجيه

القيادةجانبهن"توقعاالاقلو""هقاومةالاضعفأالمحورانهباعتبار،المصرية

هوقفتحرجثمومن.هواصلاتهخطوطلقطعاكبربسهولةوالمعرض،المصرية

الارض،وطبيعةتقريباوالمياهللمؤنالمحليةالمواردلانعدامظرا،بسرعةقواته

غزة(-"رفحمحورقواتتثبيتَيجري.نفسهالوقتوفي.المكشوفةالصحراوية

ناتوحيبطريقةهواصلاتهخطوطتهدد،قويةمخادعةبهجمات،الغربيالجناحعلى

المصرية،القيادةتتصورثمومن،"غزة)فياخرى"فالوجهألخلقمحاولةهناك

لمحورالرئيسيةالمقاوهةتصفيةوبعد.للعدوالرئيسىالهجومهوالهجومهذاان

المدرعةالقواتتندفع،"العوجة)علىالاستيلاءاثر،"العسلوج-العوجة)
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وتتجه(العوجة-عجيلهَابو"محورعبر،سيناءداخلخاطفةاغارةفيالميكانيكية

اضطرابافتخلق،هناكالرثيسيةالاداريةالقاعدةلتهدد،شمالا"العريش"نحو

ويجبوها،التوازن،يفقدهاقد،المصريةالقيادةلدىهعنويا

ضدقويةهجما!توجيهبعدخاصة،"غزة-رفح!محورهنقواتهاسحبعلى

الاستراتيجيالعمقفيالاضطرابولزيادة.عليهابالاستيلاءتهددرفح"

مطارتجاه"عجيلةابو!منخاطفةاغارة،خفيفةقوةتشن،المصريوالاداري

السويس.وقناةالاسماعيليةنحوالمتجهسيناءفيالاوسطالمحورعلى(الحمةبئر)

خان!و"رفح"و"العريش!علىجويةبغاراتالعملياتهذهوتدعم

كوهاندوسواغارا!"الكسغدروني"بلواءالمحاصرة،لماالفالوجهوأ"لونس

زوارقضدبحريوقصفإَرفح-الحريش)حديدسكةخطعلىبحري

علىحالمخاالهجومبان،المصريةالقيادةاعتقادلتقويةذلكوكل.لغزةالطوربيد

التقربعلىالقائمالرئيسىالهجوموتغطية،الرئيسىالهجومهو"غزة-رفحأمحور

وتهديد،المصريةلبقواتالصحراويالجناححولالالتفافحركةعبرالمباشرغير

المعنويالضأثيرليكون،الاستراتيجيالعمقفيالاداريةوهراكزهاهواصلاتهاخطوط

هواقعهاعنالمدافعةالقواتثقةوزعزعة،نفسهاالعاهةالمصريةالقيادةعلىهباشرا

قيادتها.وفيثفسهافي"الفالوجه)جيبفيوكذلك،"غزة)قطاعفيبقوة

محوروتصفيةمهاجمةفيخطته"آلونييغالأوضع،التكتيكيالمستوىوعلى

المصريةالكفاعيةالمواقععلىالمباشرالهجومتجنباساسعلى!العسلوج-العوجة"

،والعسلوجالعوجةبينبالاسفلتالمرصوفالطريقاهتدادعلىالموجودةالقوية

استمرارواحشمال،عليهاالاستيلاءلصعوبةنظرا،!السبعبئراحتىشمالاوالممتد

وا،العوجة-رفح"طريقهنتأتياحتياطيةبقواتتعزيزهالحينصمودها

المصرية.الجبهةعلىسابقةعملياتفيحدثكما،العوجة-ابوعجيلة-العريش

هنمحمولةمشاةكتيبةتعاونه،الثامنالمدرعاللواءدفع!آلون"قررولذلك

قديما،اشثعاوهقدالروهانكان،مجهولصحراويدربعبر!هارئيل)لواء

منيمتد،والاثارالتاريخعلماءبعضمعبالتعاونالاسرائيليةالمخابراتاكتشفته

العمليةبدءقبلسرابترهيمهالمهندسينسلاحقام،!العوجة"حتى!السبعبئر"

هنيجف!"لواءهنكتيبتينعلىكان،نفسهالوقتوفي.ليالعدةخلالالهجومبة
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بعدالعسلوجوههاجمة(العسلوجو)(العوجةأبينالطريقتقطعاان،النقبايأ

،المذكووللواءاهناخرىوحداتتقومحينعلى.الليلخلالىالخلفهنذلك

رفح""هناليهاتعزيزاتايوصولىسبيللتعرقل!رفح-العوجة)طريقبقطع

اللواءهجوموجهفيمعزولةوتجعلها،العامةالمصريةالقيادةتوجدكاشطحيث

.المذكور)12(الرومانيالدربعبرسيتمالذي،المفاجىءالثاهنالمدرع

منوماصحبه،!غزة-رفح"محورعلىحالمخاالثانويالهجومتنفيذبدأوقد

24891يومظهربعد،بحريوقصفجويةغارات 12/ / Y.25ليلةوفي-

للمخططوفقاأالعسلوج-العوجة"محورضدالرئيسيةالعملياتبدأتا2لم26

طريققطعهااثناءفادحةخسائر!هنيجفألواءكتيبتاوتكبدتالموضوع

في!العوجة)علىالثامنالمدرعاللواءهجوموفشل.!الحسلوج-العوجة)

الطريقعضردذهتهالاسرائيليةالقيادةلاننظرا2612/يومظهربعدالبداية

الدربعبرالبطيءزحفهاستمرارهنبدلا،الشرقيالشمالجهةمنالرئيسى

حتى،الجنوبهنحولهاالالتفافاو،الغربهنالبلدةومهاجمة،الروهاني

فجرفيهجوههااستأنفتولذلك،"عجيلةابو)علىبالاستيلاءالتعجيلتستطيع

قواتونجاح،والطيرانبالمدفعيةقويتمهيدبعد،الجنوبجهةمنا272/يوم

المدرعاللواءواستولى!رفح!هنالمصريةالتعزيزاتوصولهنعفي!هارئيلأ

اضطرت،الاثناءهذهوفي12لم92ليلةأعجيلةابوأعلىذلكبعدالمذكور

ثمأالقسيمةنحواالصحراءعبرتنسحبانالىالمصرية!العسلوج)حاهية

هشاةكتيبةولكن؟2لم92يومظهر!العريش)نحوالاسرائيليةالقواتاندفعت

جنوبكيلوهتراا3هسافةعلى!لحفنبير)عندصدتها-دمبمدافعهعززةهصرية

جناحيها.كلاعلىالناعمةالرهليةالكثبانعلىمستندةبقوةتخندقتحيثالعريش

وتكبدت،حولهاتلتفانوالميكانيكيةالمدرعةالاسرائيليةالقوةتستطعلمثموهن

عجيلة(ابو!الىالانسحابالىواضطرت،الجبهيهجومهافيفادحةخسائر

في(السبعبئر"الىتراجعهاواصلتثم،التالياليومصباحفيفوصلتها،بسرعة

تعززهاالمصريةالمشاةكتيبةوتقدم،هصريةجويةهجماتضغطتحتنفسهاليوم

شنتالتيالهجماتفشلت،نفسهالوقتوفي.وهدفعية!لوكست"دباباتكتيبة

لاطلاقوقفذلكوأعقب949،1()ينمايرالثانىكلانون7وابينالفترةطوال،على"رفح

ثموهن(يناير)الثان!يكانرن7يومظهرالامنمجلسمنقراربمقتضىالنار
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فقط،"العسلوج-العوجة"محورتصفيهَعن!حوريف)العمليةاسفرت

بعدالمصريةالقواتمنهانسحبتالذيأ"الفالوجه"وجيب!غزة"قطاعوبقي

ا!رية،القيادةاعصابثباتبفضلوذلك،،الدائمةالهدنةاتفاقيةبمقتضىذلك

"86التبة"و"رفحوا"العريش"علىالاسرائيلىالهجومصدفيونجاحها

."المنشيةعراق-"الفالوجه!صمودواستمرار"وغزة"رفح"بينالواقعة

عددقلةحيثهنالناشىءالاسرائيلىالمدرعاتسلاحضعفوشكل

والقيادية،القتاليةرجالهخبرةوقلة،الحركةذاتيةمدفعيةوجودوعدم،الدبابات

عاهلاشكل،للمدرعاتالقريبدعمهانعدامشبهو،الطيرانضعفعنفضلا

اولياتعميداكانتالعمليةغيران.الاسرائيليةالخطةنجاحاستكماللعدممساعدا

المستندةالخاطفةالحركةحربمماوسةعلىالادرائيلىالجيشلقدرةبهبأسلا

للروحالعملىولاستيعابه،وتكتيكيااستراتيجيا،المبايشرغيرالتقربلاسلوب

التالية.الحروبفيذلكبعدلعيملياتهالرئي!ىالطابعتمثلاصبختالتيالهجوهية

لمعاركاستراتيجيتحليل"بعنوانهقالا9491سبتمبرفي"يادينييغال"كتبوقد

اصبحقدوكان"!الاسرائيليةالمسلحةالقواتصحيفة"نشرته"الاخيرةالسشات

"هارتليدل!كتابطبعةهلحقفيالموجزةترجمتهوظهرت((العامةللاركانرئيس!ا

فيهقال!اليهايشرناانسبق67911عام!المبايشرغيرالتقرب:الاستراتيجية)

فنواصبح،بسرعةتتلاشىاصبحتالجبهيةالتكميكيةالهجماتايامان)

الإجنحةعلىالهجماتبوساطةالرئيسيةالمهامتحقيقالىيهدف،التكتيك

ن5Lاذاهاحولى،الحربخبراءبينقائمجدلهناكيزالفلاذلكومع.والمؤخرة

هذاانرأ!يوفي.ايضاالاستراتيجيةمجالفيللتطبيققابلاالاسلوبهذا

بطبيعةنحتلفةبصورةولكن،الاستراتيجيةمجالفييطبقالتيمكنالاسلوب

الاستراتيجيةهي،المباشرغيرالتقرباستراتيجيةانفيشكهنوليس.الحالى

حددهكما-الاستراتيجيةفيالمباشرغيرالتقربلَوامولكن،الوحيدةالسليمة

عنهوتعقيدااتساعااكثريكون-هارتليدلىالكابتنرائعبشكل،وطورهوشرحه

خدهةفيالحربهبادىءنستثمرانثستطيعحتىلانهذلك.التكتيكمجالفي

نايمكنبحيث،غيرهباشراستبراتيجيتقرباسامىعلىعملناونؤسس،هدفنا

تحقيقالضروريمنفانه،!سهالقتاليبدأانقبلحتىالقتالنتيجةنحدد

التالية:الثلاثةالاهداف
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بالشلل.الماديبنيانهيصابوبالتالي،العدوهواصلاتخطوطقطع-أ

وتتحطملديهالقتالارادةتضعفوبالتالي،انسحابهخطوطسد-ب

هعنوياته.

قيادتهبينتوبطالتياتصالاتهوتعطيل،الاداريةهراكزهضرب-ت

المهمةلتحقيقالصئي!يالشرطيشكلالاهدافهذهتنفيذوان...وقواته

في!هارت"ليدككابتنللغايةهناسببشكلىحددهاكما،الاسماسيةالاستراتيجية

الحقيقيالهدفان!:قالحيثالاستراتيجيةومسؤوليةالاستراتيجيةلهدفتحليله

ملائماستراتيجيوضععنالبحثفيوانما،هعركةعنالبحثالاساسفيليس

تؤدي،تتلوهالتيالمعركه،فانحاسمةنتيجةالىذاتهفييؤدلماذاانهحدالى،تماها

3!(."ةالنتيجةهذههثلالى

الإسرائيلي!الجيشوتكوينانشاء)كتابهفيذلكبعد"آلونييغال)اشاركما.

غيرالتقربوتكتيكلإستراتيجيةالادرائيلىالجيشتطبيقالى9691عامالصادر

ايضسا،الفترةتلكوخلالىألفقا4891حربهنألاخيرةالفترةخلالالمباشر

ليدلبازيلسيرتحاليمابدعتالتي.!المباشرغيرالتقرب!تكتيكاتاصبحت

النقبحملاتفيوخاصة،استخداماوانجحاكثر-اليهاوالدعوةشرحهافيهارت

.")،1(9491ينايرفيسيناءوشمالي

:5691سيناءحلةي!التطبيق

هساء،"قادشأعمليهاسمعليهاطلقوالذيهصر،المفاجىءعلىسرائيلىألالهجومابدأ

تابعةهظليينكتيبةاسقاطبعملية5691عامالإولى()تشريناكتوبر92يوم

علىهتلالممرالشرقيالمدخلقرب،شارونارييليقودهأوكان202المظلاتللواء

منالممتدالطريقيحددهالذيالمحوروهو،سيناءجزيرةلشبهالجنوبيالمحور

الكونتلا(أحتىالسويسهدينةهواجهةفيللقأةالشرقيالشاطىءعند"الشط"

ويتفرع،"التمدهو"نخلهوبمتلاهرورا،الفلسطينية-المصريةالحدودعند

"خليجالعقبة"نهايةعلىالمطلة،النقب"رأسالى"يصلالتمد"عنداخرطريقعنه

المظلىاللواءوحداتبقيةقاهت،نفحطالوقتوفي.،ايلات)هيناءتوجدحيث

وكتيبةجنزيرنصفوالمصفحاتالمدفعيةهستخدمة"الكونتلا"بمهاجمة202

العملياتلهذهالرثيسىالهدفوكان.بهالحقت،13-ام.اكس"خفيفةفىبابات
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وفرنسالبريطانيايتيح،السويسقناةفيالملاحةلحركةمباشرتهديدخلق.الإولية

العدوانفيبالاشتراكلقيامهمامفتعلاسببااتخذالذيلمصرانذارهماتقديمحجة

المصرية،العسكريةللقيادةنحاحانطباعاعطاءالىبالاضافة.اسرائيلمعالثلاثي

فتدذح،الرئيسىالهجومهو،سيناءفيالجشبيالمحورعلىالثانويالهجومبأن

الهجومسيتركؤكانحيث،الاوسطالمحورعنبعيدااليهالمدرعباحتياطيها

وارسلت،الطعمتبتلعلمالمصريةالقيادةولكن.!عجيلةابوأعندالرئيسى

المدخلنحوالمشاةهنكتيبتينبدفعواكتفت،الاوسطالمحورالىالمدوعاحتياطيها

كبدتهاعنيفةهعركةفي202اللواءمنبكتيبةاحداهمااشتبكت،متلالممرالشرقي

داخلالتقدممحاولةعنلذلكنتيجةالاسرائيليةالكتيبةوتوقفت،فادحةخسائرفيها

الاسرائيليةالجنوبيةالقيادةحشدتفقد،الاوسطالمحورعلىاما01510(الممر

و،4"هشاةولواءي!37و7مدرعنلواءينضمتالتي38العملياتمجموعة

التي77العملياتمجموعة"العريش-رفح"ليالشماالمدورعلىوحشدتأ؟.)

83المجموعةقوةنصفاي،"ا"هعززهشاةولواء!27"هدرعلواءبنتألفت

اللواءكاناذ،والتنظيمالحجمهتفاوتةكانتالمدرعةالالويةقوةولكن.تقريبا

مدهعيةوكتيبةمحمولةواخرىهشساةوكتيبةدباباتكتيبتيمنيتألف7المدرع

وسريةمتوسطةدباباتكتيبةهنيتألف37المدرعاللواءكانحينعلى،ميدان

اها.اقتحاممهندسىوسريةمحمولةواخرىميكانيكيةمشاةوكتيبةخفيفةدبابات

سريةهنهاكلتضم،هدرعةقتالمجموعات3منيتألففكان27المدرعاللواء

،ماقتصمهندصيووحدةميكانيكيةمشاةوسريةالحركةذاتيةهدافعوسريةدبابات

متوسطة.واخرىهيدانمدفعيةوكتيبةمحمولةهشاةكتيبةالىبالاضافةوذلك

لاستخدامقاطعبشكلمحددةعقيدةاستقرارعدمالى،الاختلافذلكويرجع

رئيس،"ندياموشي)رأيكانفقد.الإسرائيلىالجيشقيادةلدىالمدرعات

استمرارارأيهوكمان،والمدفعيةللمشماةهساندةقوةالدباباتان،وقتئذالاركان

-Mobileinfantry.!المتحركةالمشاة"،بفكرةالقائل،يادينأالجنراللرأي

رأيكانحينعلى.الدباباتتساندهاجنزيرنصفالمصفحاتتستخدمالتي

عساف)الجنوبيةالجبهةوقائدالمدرعاتسلاحقائدألاسكوفحاييم"

نايجبالدباباتان،،آريبنيوري)Vالمدرعاللواءوقائد،سمحوني

وذلك،المحمولةالمشاةلزحفرهحرأسبمثابةتكون،هستقلةكقوةتستخدم
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6591عجتالبوسركة

لاسلوبوفقاتتم"غيرَهَباشرتقرب"عملياتفيهواقعاولخطوطخرقهال!تستثمر

هدرعاتمععنيفةهعاركفيالاشتباكخلالىذلك،وتتجنبالماضىفيالخفيفةالخيالة

قيامها-ظلةفيد-مالمدافعمن"ستائر!لهاتتصدىانيجبالتى،الخصم

.)16(هضادةبهجمات

اسلوبتطبيقفاعليةوهدى،المعاركسيركيفيةعلىاثركلهلذلكوكان

."عجيلةابو)عندالاوسطالمحورعلىالعملياتتوضحكما،المباشرغيرالتقرب

4المشاةلواءقياماساسعلىقائمةللهجومالموضوعةالاصليةالخطةكانتاذا

03بنحو!عجيلةابوأهنالشرقيالجنوبالىالواقعة"القسيمة"علىبالاستيلاء

ابو"علىبالهجوم37المدرعاللواءيدعمه،01المشاةلواءيقومثم.متراكيلو

هذافيالرئيسىالدفاعيالموقفتعتبرالتيأقطفام)عبرالشرقجهةهن"عجيلة

الجنوبفي"ضلفة!وجبلالشمالفيرهليةكثبانبينواقعةانهابحكم،المحور

تمالعمليالتطبيقولكن،بالاسفلتالمرصوف!-ابوعجيلةالعوجةطريقوتسد

المستوىعلىهاهادوراالمبايشرغيرالتقربهناورةفيهلعبت،مختلفنحوعلى
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القيادةواضطرت،تعثر،القسيمة"على4المشاةلواءهجوماناذ،التكتيكي

ليعززآري،بنأيوري7المدرعباللواءتدفعانالىسمحوني،أعسافالجنوبية

الخطةخلافعلى.5691-01-03ليلةهنتصفبعدجرىالذي،المشاةهجوم

وقتفيالدباباتاستخدامبعدمالخاصة،المسبقة(ديانةوتحليمات،الاصلية

برطانياتتدخلانقبلالمصريالطيرانضدهايتدخللاحتى،العملياتهنمبكر

استولىا--.03يومصباحهنالاولىالساعاتوفي.الارضعلىوفرنسا!وقدهرانه

ماادفاعاتليهاجمالغربيالشمالنحبروتقدم(القسيمة)على7المدرعاللواء

جههمنسيجريالذيالاخرالهجومهعبالتعاون،الجنوبجهةهنأقطف

اوقفته7اللواءهجومولكن،37المدرعواللواء01المشاةلواءبوساطةالشرق

الىاللواءتحولىولذلك.نفسهاليومظهر(902"التلعندالمصرية-دمالنيران

يقعضيقوعركلرعبر.الغرببهةهنليهاجمها"ابوبيلةحولالالتفاف

غيرتعتبرهالمصرية!القيأدةكانت،،الضيقةهبممريعرف"وأهلال")ضلفةجبلىبين

فضلا،لهاالمضادةْالهندسيةالعوائقبعضْداخلهووضعت،الدباباتلمرورصالح

اتجهتكما.الجنوبيمدخلهتراقبكانت"الهجانة)هنصغيرةانذاروحدةعن

الغربي،الجنوبالى"الحسنةبير)الى7المدرعللواءالتابعةالخفيفةالدباباتكتيبة

علىوتصيطر،الاوسطالمحورعلىشمالاألبنى"جبلالىذلكبعدمنهالتصل

علىبناءوذلك،(العريش"و!عجيلةابو)هنكلالىالمؤديةالمواصلاتطرق

انهفقاليوهياتهفيالخطةفيالمفاجىءالتغييرهذافسرالذي"ديان)هنجديدةاواهر

هناكتكونوسوف.شديدةمقاومةالمصريةالمواقعجميعتبديان،المتوقعغيرمن

تبديالتي،ابواقعوتجدمفتوحةباكملهاالجبهةتصبحوعندها،ضعيفةنقاط

منهسهولةاكثرعليهاالتغلبسيكون،وهعزولةمطوقةنفسها،شديدةهقاوهة

يقصد)الفجرفيغداستبدأالانجلو-فرنسعيةالقواتفان،حالايةوعلى.الان

المفترضوهن،المصريةلمطاراتاقصففي(5691(نوفمبر)الثانيتشريناولى

.17("ةاكبربسهولةاهدافهاتحقيقعلىقادرينذلكبعدسنكوناننا

الميكانيكية،المشاةوكتيبة،شيرهانسوبر)الدباباتكتيبةاستطاعتوقد

خلال"الضيقةأممرتجتازان7المدرعللواءالتابعة،الاستطلاعسريةتتقدههما

الهندسيةوالعوائق،الارضطبيعةعنالناتجةالصعوبةهنبثىء؟.31-ليلة

فيونجحت،الغربجهةهن(عجيلةابوأقريةهاجمتثم،داخلهالمتناثرة
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اولىليلةخلالايضااستولتثم01-31صباحهنالسابعةفيعليهاالاستيلاء

عنيفقتالىبعد،الشرقجهةهنهاالقريب(الروافعةسد"هوقععلىنوفمبر

الاستيلاءفينجاحهاويرجع.نسبياكبيرةخسائرالاصرائيليةالقواتفيهتكبدت

المصريةالقيادةانالى،تماما"قطفام)هوقعتطويقالىادىالذي،الموقعينعلى

0301-نهارخلالىالموقعينهناحتياطيهاهعظمسحبتقدكانت،المحلية

عمليةنجاحفيمبايث!رفيردورالعبالذي،9021التل"علىالهجوملمواجهة

وادباباتلديهاتكنلنمانهعنفضلاهذا.الضيقةممرعبرالاسرائيليةالالتفاف

بهاتدفعحتى،السريعةالمناورةعلىقادرةالحركةخفيفةقوةاي،هيكانيكيةهشاة

سوءالىبالاضافة،الممرهنعليهاالزاحفةالاسرائيليةالمدرعاتبهالتواجهبسرعة

الوعر.الممراجتيازعلىالمدرعاتقدرةلعدم،المسبقتقديرها

قطف"ام"فيالسرئيسيةالمصريةالقوةاستمرت،الحصارذلكرغمولكن

اللواءينكلامنا؟-1يومجرتالتيالاسرائيليةالمدرعةالهجماتوجهفيصاهدة

لهاصدرتحتى،والغربالشرقجهتيمنا0المشاةولواء37وVالمدرعين

الفرنسى-البريطانيالعسكريالتدخلبدن!اثرسيناءمنالعامبالانسحابالاواهر

11-ايومهسساءللغايةسيئةوالمياهوالذخيرةالمؤنفياوضاعهاأوكاشت

الرمليةالكثبانعبر؟1-2ليلةخلالسليمةقوتهابمعظمتنسحبانواستطاعت

بذلك!الاسرائيليةالقواتتشعراندون،الشمالية

البداية،منذاختارتالاسرائيلية38العملياتمجموعةقيادةانوالخلاصة

عبربسرعةالنجاحواستثمرت-القسيمةمحوروهو-"الاضعفالمقاوهةهخط

المدخلعندالمقاومةعنفلمستانبعد-الضيقةممروهو-"توقعاالاقلالخط)

علىالهجومتجديدعدم"قاعدةطبقتاي،-902التل-قطفاملموقعالجنولي

الحاميةهواصلاتخطوطقطعتثمومن،السابقالمجومفشلىبعدنفسهالخط

."عجيلةابوأفيالقريبةالإداريةقاعدتهاعلىواستولت"قطفام"فيالمصرية

عليهااوتسد،الاستسلامعلىالمصريةالقوةتجبرانتستطعلم،ذلكرغمولكنها

حدالىستتغيركاشطالنتيجةان،حالايةعلىونعتقد.الإنسحابطرقتمماها

يوموصلالذيأالاوسطالمحورعلىالمتقدمالمصريالمدرعاللواءلوكانفيما،كبير

واصلقد"،عجيلةابو)هنهتراكيلو37هبعدةعلى(الحمةبير"الى31-01

ليلةالصادرالعامالانسحاباهرولكن.7المدرعاللواءهعواشتبك،تقدهه
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الاخرهوايضاضربقدكان،المصريالطيرانانكما.ذلكدونحال11-ا

جديا.المعركةيدخلولم

،7المدرعللواءالتابعة،"13-اكسام)دباباتكتيبةاستثمرتوقد

روصبير!و"الحمةبير"منالمصريةالمدرعاتانسحابعلىالمترتبالموقف

الجويالغطاءتحتتمت،ناجحةغيرولكن،سريعةبمطاردةوقاهت،"سالم

تقريباكيلومتراا6هسافةعلى56-11-2يوممساءانتهت،الفرنسى-البريطاني

صرمنلكلالمقدهةفرنسىالاثجلو-الانذارلشروطوفقا،السويسقناةشرق

،"عجيلةابو"عندزالتلاللواءالرئيسيةالقوةكانتحينعلى،واسرائيل

.18("ةقطفام"معركةفيقائدهقتلالذي37المدرعاللواءوكذلك

المدرعاتسلاخواستخداموتدريبتنظيماسلوبان،لناسضحوهكذا

التقرب"تطبيقدونحالا،الطيرانوبينبخينهالمباشرالتعاونوضعف،الاسرائيلى

هعظمنجاحوان،5691سيناءحملةفيفعالاستراتيجيمسعَوىعلى"المباشرغير

نتيجةالخسائربعضتحملهاأرغممنظمةشبهبطريقةالانسحابفيالمصريةالقوات

ذلك.علىعملىهودليل،الجويللقصف

5691عامسيناءعلىالاستيلاءفيعامةبصفةالاسرائيلىالجيشنجاحاما

فرنسى،الإنجلو-العسكريالتدخلظروفعنفصلهايمكنلافمسألة

نتيجةالارضعلىالمصريالطيرانوتدهير،هنهاالمصريةالقواتوانسحاب

.المذكورالمدخل

:6791عامالهصريةالجبهةعلىالتطبيق

الهجوصيالبناءتكاهلا679و5691حربيبينالفاصلةالعشرالسنواتفي

المدرعاتسلاحهمارئيسيتينذراعينالىمستنداواصبح،الاسرائيلىللجيش

جثمن،الامننظريةلحقالذيالتطوراساسعلىوذلك،الطيرانوسلاخ

المسبق"المضادالهجوم)مبدأالىأالعدوارضالىبسرصكةالحربنقل"هبدأتطوير

الاولى.الضربةتوجيهضرورةفكرةعلىالقائم

علىقاثما،التكتيكيةوعقيدته،المدرعاتسلاحتنظيماسلوباصبحولذلك

اسافين"أتدق!فولاذبةقبضا!أبمثابةتكونقويةحشودفيالدباباتاستخدام
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العمقنحوسريعةوماحكرؤوسوتتقدم،المعاديةالدفاعخطوطداخلصلبة

تطهيرههمةوتترك،بهاالمحيطةللاجنحةتلتفتاندون،العملياتيايأالتعبوي

الذيالطيرانعلىمعتمدة،تتبعهاالتيوالمحمولةالميكانيكيةللمشاةالدفاعيةالمواقع

يصبحاي.الدعمهذامثلتتطلبالتيالحالاتفيقريباناريادعمالهايقدم

تحاولالتيالقواتتشلاوالمواقعتلين،متحركةثقيلةهدفعيةبمثابةالطيران

الجشالوكان.وهدفعيتهامشاتهاعنمعزولةوهي،العمقفيللدباباتالتصدي

هو،9691حتى6491منالفترةفيالمدرعاتسلاحقائد،"تالاسرائيل)

المدرعات)91لسلاحالجديدةالقتاليةالعقيدةلهذه،حاسمثحووعلى،الرئيسىالمطور

لبقيةوالمستمرالقريبالتعاوندون،وحدهاقادرةالدباباتاناعتبروقد.

ناعلى.الحركةذاتيةوهدفعيةهيكانيكيةمشاةمنالاخرىالمدرعاتسلأخعناصر

علىاساساالمستندة،الخا!ةالحربلتكتيكاتوفقا.هنهاالمطلوبةالمهامكافةتحقق

شراءعلىالمدرعةالقواتتسليحسياسةركزثموهن."الدبابة-الطائرة"ئنائي

نابحكم،خاصبنوع"باتون!و"سنتوريون"طرازيهنالجديدةالدبابات

بتحقيقكفيلة"اساسيةبصورةمما50المدفع"نيرانهماوقوة،الثقيلةدروعهماقوة

هنممكنقدراكبرتحملهع،الاهاميةالدفاعاتخرقفيالمطلوبةالصدمةقوة

جيدتدريبظلأفيهدافعهمارميودقةوبعد،نيرانهماقوةوان،المضادةالنيران

المضادةالاسلحةعلىبالتغلبكفيلة،كبيرةوبسرعةبعيدهنالاصابةعلىللاطقم

بيآر"اوسلكياهوجهةصواريخاوالارتدادعديمةاوعاديةد-مهدافعمنلها

فقط("2جيبيآرو)"سنابر!صواريخوقتئذلديهالمصريالجيشكان)اجي

.سيناءصحراءمعظمبهاتتميزالتي،المكشوفةالارضفينسبيابعيدةهسافاتمن

والمستمرةالقريبةالميكانيكيةالمشاةلمرافقة،رأيهفي،حاجةهناكتكنلمثمومن

الذي،"3-م"طرازهنالقديمةجنزيرنصفالمصفحاتوانخاصة.للدبابات

فيالمهمةهذهلمثليصلحلاكان،الاسرائيليةالميكانيكيةالمشاةتستخدههكانت

كانالذيالاهر،الفعالةد-مالاسلحةثيرانقوةهواجهةوفي،المكشوفةالصحراء

الحديثة،المدرعةالمشاةقتالعرباتمنجديدةثوعية،بهاتستبدلانضرورةيعني

لنفعذلضمانالمطلوبهالجدلدةالدبابا!عددلململالىبالضرورةسعؤدىكالنوهذا

.5791عامهنذوساققدمعلىاعدادهاالجاريالخاطفةالضربة

حربالاسرائيلىالجيشدخل،القتاليةوالنظموالاساليبالمفاهيمهذهبمثل
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علىحساباتهابنيتوالتي.المدسوبة6791هغاموةالاصحعلىاو،679؟

مدىعلىجيداوالمعدةالمدروسةالمفاجئةالطيرانلضربةالمتوقعةالفاعليةاساس

،الجويغطاثهاهنالمصريةالقواتتجريدجثمن،6791-579!سنوات

،خانجنكيز"كفرسانالصحراءفيالمنطلقةللمدرعاتالقريبالدعموضمان

حيثمنوكذلك.وتكتيكاتسليحاالاسلوبهذاموضوعياتخطىزهنفيالخفيفة

الفكرياتزانهامن-العصبيوجهازهاعقلهااي-المصريةالقواتقيادةتجريد

التقربلاستراتيجيةالمعنويالتأثيرنفسالجويةللضربةيكونثموهن،والمعنوي

العملياتخطةتهتملمولذلك.تحركهاالبريةالقواتتبدأانقبلالمباشرغير

التقرب!مبادىءبمراعاة،المصريةالجبهةعلىمنهاالاولىالمرحلةفيالبريةالهجومية

بدأتهما،اللذينالرئيسيينالهجوهينكلافيوهلموسةاساسيةبصورة(المبايشرغير

الشيخ-رفح-يونسخانأمحورليالشماالقطاعفي"تال"الجنرالعملياتمجموعة

ابو-قطفامأمحورالاوسطالقطاعفي(شارونأالجنرالىعملياتومجموعةزويد،

العملياتخلالالمباشر"غير"التقرببأسلوبالتكتيكيالتخطيطواقضر،،عجيلة

واديعبرالمدرعة)يوفه"لىالجنرامجموعةلواءياحددفععلى،الاولىالهجوهية

الرهالبحروسط"عجيلةابو"هنالشمالالىالواقعين(الازارقو)"حريضين)

فوجسوى،!ريةقواتتوجدتكنلموحيث،الشماليالساحلحتىالممتد

تدعمها4هشاةوسرية،(الازارق"واديهدخلىعندالحدودسلاحمنسيارات

منالجنوبوالى"العريش-عجيلةابو)طريققربالوادينهايةعندد-مهدافع

منالاقترابطريقْتحميهصريةقوةتوجدكانتحيث،(لحفنبير"

الدباباتلسيرغيرصالحالواديهذاانتعتقدالمصريةالقيادةوكانت.(العريش)

من،تعرفكانتالاسرائيليةالقيادةولكن.قيمةذاتبحشودالاخرىالالياتاو

للدباباتالممكنهنانه،5691عامالمنطقةاحتلالاثناءاجرتهاتجاربواقع

ولذلك.المحتملةالمصاعبوببعض،بطيءوتلشكلفيالمذكورالوادياجتياز

ذاتيةالمدافعوبعضسنتوريوندباباتكتيبتيهنالمكون،المدرعاللواءاستطاع

حزيران5يومساعات9خلالالوادييجتازان،الفرنسيةهم؟.هعيارالحركة

هعقصيرةمعركةفيخلالهااشتبك،كيلوهترا05نحوخلالهاقطع6791(يونيوأ

الاخيرةاثرهعلىوانسحبت،الظهربعدالثالثةالساعةحواليالمصريةالمشاةسرية

الساعاتخلال!لبنى"لجبلالمؤديالطريقالىذلكبعداللواءتقدموقد.بسرعة
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فعكميناالاولىالدباباتكتيبةاعدتحيث،(يونيواحزيران6ليلةهنالإولى

العريش"أنحو"لبنىاجبلمنالزاحفةالثالثةالمصريةالمشاةفرقةوحداتتقدم

على.،تال)مجموعةجومتواجهكانتالتي،السابعةالمشاةفرقةقواتلتعزيز

،الجنوبفي!عجيلةابو"الىالثانيةالدباباتكتيبةاتجهتحين

قطف!ام"عندالشرقجهةهنعليهاالجاريأشارون"مجموعةهجوملتسهل

اضطرت،المذكورةالكتيبةولكن.هناكا2ا!ريالمشاةلواءمقاوهةلعنفنظرا

وحداتلمحاولاتتتصدىكاشطالتي،الاولىالكتيبةهوقفلتعزيزبسرعةللعودة

الدباباتفوفيهستخدمة،شمالاالتقدمفيالمصريةالثالثةالميكانيكيةالمشاةفرقة

هدفعيةوانخاصة.(يونيو)حزيران6يومصباحوعند،الليلخلاللهاالتابع

لذلك،ونتيجة.الشمالهنالاسرائيليةالدباباتتقصفكانت"لحفنبير"هوقع

الىوانسحبت،!العريشالىتصلانالثالثةالمصريةالميكانيكيةالفرقةتستطعلم

المشاةفرقةمواقعخرقاستكمال(تال!مجموعةعلىسهلثموهن(لبنى"جبل

،(الجرادة)ممرعندخاصة،!العري!ش-رفح)محورطولعلىالسابعة

بير)اختراقثم.(يونيو)حزيران6يومصباحنفسهاالعريشعلىوالاستيلاء

نحوجبلوالتقدم،المدرع"يوفه)مجموعةبلواءوالاتصالالشمالمنايضا"لحفن

التكتيكيالثانيالدفاعيالنطاقيوجدكانحيث،الإوسطالمحورعلىألبنى"

خط)لاختيارنموذجا!يوفه"لواءعمليةنجاحويعد.سيناءفيالمصريةللقوات

عنصرعنالنانجالنجاحواستثمار،،مقاوهةالاضعف)و"توقعاالاقلالتقدم

ايأالقريباحتياطيهااستخدامهنالمصريةالقيادةهنعفي،الحركةوسرجمةالمفاجأة

النطاقاختراقفي(تالى)مجموعةنجاحتقليصاواحشاءفي3،الميكانيكيةالفرقة

-الجرادةممر"مواقعانهياراستكمالىفيذلكواسهم.الاولالتكتيكيالدفاعي

عنفضلا.هصراعيهعلىلسيناءالشماليالمحورفتحاي."لحفنبير-العريش

دفاعاتخرقفي"شارون"مجموعةنجاحفي،وغيرهباشرةجزئيةبصورةاسهامه

مجموعتيامامالإوسطالمحورفتحثمومن.،عجيلةابو"فيالثانيةالمشاةفرقة

المصريةالقواتهؤخرةحولالالتفافلامكانيةبالاضافة،"يوفه)و،jتاأ

المجاورةوالمنطقة"الكونتلاو)"نخل"بينالجنوليالمحورعلىالمتمركزةالرئيسية

و"هتلا)ممريعبرالمحتملانسحابهاسبلوسدهواصلاتهاطرقوقطع،لهما

يوفر"لبنىجبلوه،عجيلةابو"الىالوصولانبحكموذلك.2(()ْالجدي"
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67"\عربثهرلىارصرءابب!هَعصا!رمأهدسرسلِمهَمملماهَا

بيرو"،الاوسطالمحورعلى"جفجافةبير)هننحوكلللتقدمموضوعيةاهكانات

عملياتخطاتباع!قاعدةيحققانهاي.الجنوبيالقطغفي"نخل"و"تمادة

في،المصريةالقيادةحيرةهنبالتاليويزيد،"وبديلةمتتاليةاهدافالىيؤدي

الاولىالدفاعيالنطاقخرقادىوقد،المحتملةالاسرائيلىالتقدماتجاهاتتقرير

جبل!و!عجيلةابو)و!العريش"عمقحتىوالاوسطالشماليالمحورينعلى

الاسرائيلى،الهجومبدءمنققريباالاولىساعةوالعشرينالاربعخلال،"لبنى

الجويةالضربةنتائجسببتهالذيالفكريوالاضطرابالمعنويالانهياوتفاقمالى

العامالانسحابقرارعنفاصدرثمومن.المصريةالعلياالعسكريةللقيادةالاولى

الىسهلالذيالقراروهو،الحرببدءهنتقريباساعة03نحوهضيبعدسيناءمن

مجموعةذلكبعدبهاقاهتالتي،المباذرغيرالتقرب"،عمليات،للغايةكبيرحد

و"هتلا"وممري!نخل"وأتمادةبيرامنكلنحو"شارون)و!يوفه"

ذلك،علىوترتب.(يونيو)حزيران8و7يوهيبنجاحواتمتها،"الجديأ

أنجحت4المدرعةوالفرقةو23المشاةفرققواتمنالإكبرالجزءاسراوتدهير
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كبيرهنبجزء،الجديممرعبرالانسحابفيالشاذليبقيادةارقمالخفيفةالمجموعة

الجنرالبعثوقد.انسحابها،طريققطعفيشارونمجموعةلتأخرنظرا.قوتها

المبدأانفيهاقال1976ْاغسطسفي"هارتليدلاالىبرسالة!يادينييغال"

،6791حوبواثناءقبلالاركانرئي!س،"!اسيحقرابينالجنراللخطهَالاساسى

...الصحيحةالمباشرغيرالتقربلاستراتيجيةوالخبيثالحاذقرالاستثما)هوكان

على"هارتليدلى"وعلق.")21(يدرسوهالمالحرباناللهنحمدتعاليموهي

بليتز"كونهاحيثمن،برممَهالاسرائيليةالحملةلاسلوبكانلقد!فقالهذا

لي،بالنسبةخاصةاهمية(جيدةخاطفةحربايقصدأالتنفيذهتقنة"كريج

المباشر،غيرالتقرباستراتيجيةلنظريةالانحتيتمتطبيقافضلراىفييمثل

.")22(توقعاالاقلالتقدمخط"واستثمارتلمسفي،الذكيبمضمونها

سيناءفيالاسرائيليةالقواتوعملياتخطةعلى"آلونييغالأعلقكما

اصولهاوفقالمباشرغيرالتقربفيالتقليديةالاستراتيجيةطبقتلقد"فقالا679

محاورثلاثةعلىتمتألرئيسيهَالاختراقعمليةهوان،واحدباستثناء،تماها

والتطويقالالتفافقبل،وجنوبهاووسطهاسيناءجزيرةشبهشمالىفي،مختلفة

تتكونالتيالمحاوران.القتالجبهاتجميععلىالمؤخرةفيالجبليةالممراتواغلاق

بالغةاراضبعضهاعنتفصلها،السويسقناةالىالنقبهنالمتوازيةالطرقمنها

بحضفيالااللهم،العرباتهنوغيرهاالمدرعا!علىعملياهستحيلة،الصعوبة

الحركة،السريعةالايرائيليةالقواتطوابيرهكنالجغرافيالعاهلوهذا.النقاط

بعضهابتخصيصقواتهاتوزيععليهاوفرلانهالرئيسيةاهدافهاعلىتركزانهن

+")23(اجنحتهالحراسة

مجموعةاختراقفينسبياوالسهلالسريعالنجاحانالىالاشارةوتجدو،هذا

الخداعخطةانالىالاساسفييرجع،الشماليللمحورالمدرعة"تال)

بأن،العلياالمصريةالقيادةاقنعت،القتالبدءقبلنفذتالتي،الاسرائيلية

تيرانهضايقفتحبهدف،الجغوبيالمحورفيستكونالمتوقعةالرئيسيةالضربة

وهعظمتشكيلاتهاافضلالمصريةالقيادةركزتولذلك.الاسرائيليةللملاحة

رقماالخفيفةوالفرقةالسادسةالمشاةأفرقةهنهبالقرباوالمحورهذافيهدرعاتها

،الهجومبدءعندفيهايكنلم"زويدالشيخ-رفح"محورانحينعلى.الخ،

كتيبةتعززهماهشاةالسابعةللفرقةالتابعين11و16المشاةلواءيسوى
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خان"فيالفلسطيني801المشاةاللواءالىبالاضافة،المرتبناقصةدبابات

هيكانيكيهظلىولواءهدرعانلواءان،تال"لدىكانالذيالوقتفي.(يونس

.،مصريةكتيبةهقابلدباباتكتائب6ايأمدفعيةكتائبوههيكانيكيمشاةولواء

كانت،المصريةالسابعةالفرقةلقواتالدفاعيةالمواقعفان،ذلكعنوفضلا

الدفاعيالمخططلاننظرا،للدباباتالمضادللدفاعجيدامجهزةوغيرضحيفة

تتصلسياسةلإسبابالامامينطاقههن!رفحأيستبعدكان،الاصلىا!ري

دناصرتنتقللمولهذا.فيهاالدوليةالطوارىءقواتووجود5691حربباَظر

ايار27يومالاالعريشمنبالقرب38الكيلوعندالاصليةهواقعهاهنالفرقةهذه

تغييركثرة،الميدانيةالاستحكاماتواضطرابضعفهنوزاد،6791(مايوأ

استعدادهن،التحضيريةالمرحلةخلالالعلياالقيادةقبلهنللفرقةالموكولةالمهام

ضربةوتوجيه،اخرىهرةللدفاعتأهبالىثم،محدودلهجومتأهبالى،للدفاع

!تال)هدرعاتلنجاحوكان.اتزانهاالفرقةدفاعاتفقدتثموهن،مضادة

عننظريتهصحةتاكيدحيثمنالبعيدةآثاره،الدفاعاتهذهاختراقفيالسهل

الاسرائيليةالمدرعاتعلىللغايةوخيمةنتاثجالىادىالذيالاهر،المدرعاتقتالى

السهلالخاطفللنصركانوعموها.7391اكتوبرحربهنالاولىالمرحلةخلالى

القتاليةالاسرائيلىالجيشعقائدعلىالسلبيةآثاره6791سيناءفيالثمنوالرخيص

المصريالجيشنجاحعلى.هباشرةغيربصورةساعدت.الاهنيةونظريته

العملياتية،أوالتعبويةالتكتيكيةوالمنجزاتالاستراتيجيةالمفاجاةاحرازفيوالصعوري

.7391حربخلال

العامة:الدووسبعض

غيرالتقربلاسلوب،آنفااوردناهاالتي،الاسرائيليةالحطبيقاتباسقراء

،القسماتاوالخبراتبعضنستخلصاننستطيع،وتكتيكيااستراتيجياالمباشر

التالية:النقاطفيالمذكورالاسرائيليللتطبيقالعاهة

دائما،المباشرغيرالتقربعملياتلاستراتيجيةالإصرائيلىالتطبيقاقترن-ا

المضادالهجومهرحلةالىالتحولعندسواء،الاستراتيجيةالهجوميةالمباثرةبأخذ

الضربة"المسبقالمضادالهجومهبدأبتطبيقاو،،489Iحربفيحدثأكما

الجيشقدرةفانولذلك.6791،،5691حربيفيحدثأكما،الاجهاضية
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كجيشواعدادهتكوينهبطبيعةهرتبطة،الاسلوبهذاتطبيقعلىالادرائيلي

المدرعةقواتهقدرةعلىاي،السريعةوالمناورةالحزكةحربممارسةعلىقادرهجوهي

والجوية.

فعالىائر،العربيالطيرانفاعليةوعدملضعفاو،الجويةللسيطرةكان-2

المستوىعلىخاصة،الايسراثيلعِةالمباشرةغيرالتقربعملياتنجاحعلىوغيرهباشر

.التعبوياوالاستراتيجي

استراتيجيةنجاحلضمانعادةالاسرائيليةالقيادةتطبقهالذيالرئيسىْالمبدأ-3

تغطيتهبعد!توقداالاقلالتقدمخط!اختيارهو"المباشرغيرالتقرب"عمليات

والنجاحالمفاجأةاستثمارثم،كبيرةخداعاجراءاتاو،ثانويمخادعبهجومهسبقا

السريعة.الحركةعنصرطريقعن،عليهاالمترتب

تباعدضرورةحيثهن،سيناءفيالصحراويةالى*رضطبيعةشكلت-4

بينبالمناورةاوبالنيرانوالمنساندةالإتصالوصعوبة،الرئيسيةالدفاعيةالمواقع

الاسرائيلية،الجويةالسيطرةظروفظلفيخاصة.عليهاالموزعةالتشكيلات

لتواجه،التعبويالعمقهنالمصريةالمدرعةالاحتياطياتدفعاستحالةاووصعوبة

هساعداعاهلاشكلت،التكتيكية،لدفاعلنطاقاتالاسرائيليةالاختراقعمليات

.)،2(.العملياتهنالإسلوبهذالنجاح

استراتيجيةضرورةيشكلى،وسيظلكانالاستراتيجيالاسلوبهذاان-5

ظلفي،اليهبالنسبةالقوىفيالإقتصادمبدأاهميةبحكم،الاصرائيلىللجي!ش

فيالعربيةالجيوشوبينبينهالرئيسيةالموضوعيةالإستراتيجيةالمعطياتاختلال

والمستقبل.الماضى

نفيلدحوا0

.759؟،بيروت،حدادعمودترجمة،تزوصن"الحربفبن"كابهنمأخوفةالمقتطفةالعبارات)؟(

كعابه:الىاستناداوذلك21(

035333-.Strategy:the indirect approach, Faber and Faber, London,,6791 p

الطليعة،دار،بيروت،الايوييوالهيثمثيريكرمترجمةالمالاستراتيجية،مدخل.اندريه5بوفر3()

6!ا.صفحة68915

.151،152صفحات،السابقالمرجع)4(

.ا،صفحة،الابقالمرجع5تزولصن)5(
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.016،916صفحات،السابقالمرجع،انلريه،بوفر)6(

.07Iصفحةالسابقالمرجع)7(

)8(182..TheLiddell Hart memoirs, Volume011 London, Cassell,,6591 .p,181 lbid, p

المعنونالقسمفي"489؟حربعثيةالص!هيونيةالعسكريةالاستراتيجيةمعطيات"السابقةالدراسةانظر+

في"وينغت)دورعن"هارتليدلاحديثتفاصيللمعرفة(91أصفحة(والخبراتالسلاحتوفرالاهبريالية"

."الهاجانا."مساندة

راجع:التفاصيلمنلمزيد)9(

643:.Kursman,Dan, Genesis,4891 nal Book New York,,0791 p

)01(464..Lorch,Netanel, Israel' s War of Independence, Hart- more, Isrel,,6791 p

)11(64..Luttuak.Edward, Horowitz. Dan, The Israeli Army, Allen Lane, London,,7591 p

(21)904..Strategy:The Indirect Approache, Appendix،11 Faber and Faber, London,,6791 p

)13(793..Ibid

،7191،بيروت،العودةدار،صعيدعثمانترجمة،الاصراثيلىالجيشوتكوينانشاء،ييغال.آلون(1)4

.128صفحة

الابحاثمركز،جواالمحمولةالاصرائيليةالقوات،عزميمحمود:كتابراجع،التفاص!يلمنلمزيد)15(

6تصفحا،3791،بيىوت،لفلسطييا 7 - rV.

(61!131..08Luttwak, Edward, Horowitz. Dan, op. cit

(71).Dayan.Moshe, Diary of the Sinai- campaign Weidenfeld ! Nicolson, London,,0691 p
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ونضؤ"معاركثلاثفيعجيلةابو)عزميمحمودمقالراجععجيلةابومعركةحولالتفاصيلمنلمزيد)18(

88-78صفحات،92عدد،بيروت،الفلصطينيالابحاثمركز،فلسطينية

)11(017.Luttavak.Edward, Horowitz Dan, op, cit, p

كتابراجع،المصريةالجبهةعلى679؟حربفي6ل!ليةالاصرالبريةالعملياتعنالتفاصيلمنلمزيد102(

،7591،بيروت،الفلحطينيالابحاثمركز،"حروباربحعبرالاصرائيليةالمدرعةالقوات"عزميمحمود

392-602صفحات

)21(017".0691,6!,B..H Liddell Hart, Strategy of a War, Encounter

أهأ4".ء.17(22)

1210312!فحات،السابقالمرجع،يينال،آلون)23(

بالاهرام6ليجيةوالاسترالسياصيةالدراصاتهركزكتابراجع،الخصوصبهذاالتفاصيلمنلمزيد)24(

.175،176صفحات،7491،القاهرةالثانيالمجلد"الصهيونيةالعسكرية)
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العمممكريةالإستراتيجية

تشرينواختباوالإصائيلية

،7391الاولى

العميدكتبا(اكتوبر)الإولىتشرينحربفيالناراطلاقوقفعقب

العامةالقيادةفيوالتموينالاهدادقسمرئيس،!بيليد!تياهوأالاحتياطي

الدرومىاستخلاصمحاولاالحربعلىهعلقا،6791حربخلالالإسرائيلية

الفهموصحةصدقالستةالايامحربانجازاتاثبتتلقدافقالمنهاالاولية

بجيشالإنجازاتهذهدفعتوقد،الدفاعجيشلدىالإساصىالاستراتيجي

.ْ!قوتهبكلالفهمبهذاويتمسكيلتزملانالدفاع

حربخلالالمحتلةالاراضىهساحاتاتساعانهوضحاذلكبعدانتقلثم

العسكريةالقيادةلدىالاستراتيجيبالاسترخاءشعوراتدريجياخلقا679

الجغرافيةوالحدودالجديدالاستراتيجيالعمقلاننتيجةاسرائيلفيوالسياسية

بمفيالهجومبالمبادرةلاخذالملحةالحاجةبعدماحساساعكساالجديدة

القناةعندبارليفخط)الحدودهذهعندالمقاهةالدفاعيةالخطوطوبأن،الظروف

العربيةالضربةامتصاصعلىقادرة،*الجولان(فيالناراطلاقوقفخطوتحصينات

التعبئةاستكمالبعدالاسرائيليالجيشيستطيعثموهن،حدوثهاحالالإولى

وعندها):قائلاواستطرد.الموقفويحسمالمضادةالثانيةالضربةيوجهان،العامة

الامالى،امنيةنظريةلكلغيابسوىتكنلمالتيالجديدةالادنيةالنظريةخيبت

المؤسستينفيالمبروونسارعالقتالىهنالاولىساعاتالسبعخلالعليهاالمعقودة

حرببنظريةالتمسكفياستمريناانناكانخطأناانبالقولوالعسكريةالمدنية

.IAV*(اكتوبر)الاولشثرينعدد،عربيةقضايا"فينث!رت8
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قدرباياعرفول!ست.قديمةالنظريةهذهفيهااصبحتالتيالفترةفيالستةالايام

هنذرةايتتضمنلاانهاالواضحهنولكن،الإقوالهذهمثلىصدرتالصدقهن

.")1(الصحيحهووالعكس،الصدق

الذيالدفاعيالخطباسماسمهاقترنالذي،"بارليفحاييف)الجنرالاها

ضمنا"بيليد)علىردفقد،للاركانرئاستهعهدفيللقناةالشرقيةانشىءعلىالضفة

فيالاسرائيلىالجيشفاتعرضالتيالمفاجأةسببعنسؤالعلىردالهحديثفي

هضبةفياوسيناءفيسواءالمفاجئةالعدونجاحاتان!فيقول!الغفرانيوم"

غيرعملياتيمفهوبموجودمناوالمعلوهاتانعدامهنحالىكلعلىتنبعلمالجولان

،القوىنسبةوتقييمتقدير.فيخطاهناو،الاسرائيلىالدفاعجيشلدىصحيح

هصرلجيوشمتوقعةغيرقدراتهناو،هعروفةغيراسلحةاستخداممناو

الدفاعلجيشالدفاعنظامكونحقيقةهنالنجاحاتهذهنجمتلقد.وسوريا

يتطلبهالذيالاستعدادبكاهلالحربلبدايةالمصيريةالساعةفييكنلمالاصائيلى

التأهبعدمفيالاسراثيلىالخطأ!بارليفأيحصروهكذا.شاهلة)2(حربخطر

الاصليةصورتهافيالامننظريةبحرفيةالتمسكعدمفيوليسللحربالكاهل

الحدودأمبدأظهورهعترسخالجديدالذيشكلهافياو،6791عامتحققتالتي

الثابتالدفاعلاساليبظهورهنرافقهوها"الستةالإيام)حربعقب(الامنة

استثنينااذاأقبلمنالاسرائيلىالعسكريالفكرلدىهعروفةتكنلمالتيالخطي

الدفاعههاماليهااسندتِالتيالمحصنةالمستعمراتلشبكةالمحدودالدورذلك

.(6791لحربالسابقةالفترةفيالاقليمي

الاولتشرينحربعقباسرائيلداخلالرأيفيالخلافهذااستمروقد

هواجه!ةفي،الاهنيالمفهوماو،العسكريةالاستراتيجيةصلاحيةهدىحول

غيراوهباثرةبطريقة،الإنقساموتبلور.الحرببهبدأتالذيالعربيالهجوم

التقديرسؤعنالناجةالمفاجأةالىالخلليرجعالإول،هفهوهينحولمباشرة

الهجوهيةالحشودعنالإستخباراتجهازلدىالمتجمعةللمعلوهاتالسياصى

والمعنويالماديدهاستعداكاهلفيالإسرائيلىالجيشيكنلمثموهن،العربية

تطبيقفيالتراخيالىالخطأيرجعالثانيوالمفهوم،شاملةحربظروفلمواجهة

فيالتراخيوخاصة،679؟حربفيصحتهاثبتتالتيالاستراتيجيةمبادىء

الضربة"توجيهعنالتخلىاي،"الاجهياضيةالمضادةالضربة)هبدأتطبيق
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تعبئةبعدعاممضادهجومالذ!يمتحولالىالإستراتيجيالدفاعهبدأوقبول(الإولى

.الإحتياط

الاصرائيليةالاستراتيجيةالنظروجهاتفيالخلافلهذادراستناانوالواقع

لاننظسرا،الأهميةبالغةعربيةاهنيةضرورةتشكلانما739؟حربحول

حولواضحااضؤيلقيا!مالةهذهحولىهوضوعيعلصيرأياستخلاص

والتي،خاهسةحربنشوبحمالالمتوقعةالاسرائيليةالعسكريةالاصشراتيجية

الحربتجربةهنالمستفادةوالخبراتالدروساساسعلىهبنيةبالضرورةستكون

الرابعة.

:6791قبلالإصائيليةالعسكريةالاشراتيجيةهبادىء

الحقيقي"الشرعيوالاب)ا.لرثيسىالمخطط!غوريونبندافيدpيعتبر

تبنتهاالتيالعاهةالعسكريةالاستراتيجيةللنظريةاي،الاسرائيليةالإمنلنظرية

عقببارزافىورا"يادينييغال)الجنواللعبكما.8491عامنشأتهامنذاسرائيل

العملياتوتنفيذلتخطيطبالنسبةايضاهنهاالاخيرةالمراحلوخلالى)4891حرب

بالنسبةخاصة،النظريةهذهجوانببعضىبلورةفي،(الاستراتيجيةالناحيةهن

المباشرغيرالتقربواسلوب،الكبيرالاحتياطيوالجيشالصغيرالعاهلالجيشلمبدأ

الىالمستندة،الاسراثيليةالعسكريةالعملياتتنفيذفيهلائماستزاتيجيكأسلوب

ساهمكما.ممكنحداقصىالىبالقوىالاقتصادهبداوهراعاةالخاطفةالحربمبدأ

6791و5691حربيبينالفاصلةالسنواتخلال،ذلكبعد(آلونأييغال

اراضىالىالحربنقلبضرورةالقائلة!غوريونبن)فكرةتطويرفيفعالةهساهمة

العمقالضئيلةبالسكانالمأهولةالمناطقعنمخاطرهالإبعادالقتالنشوبفورالعرب

،"المسبقالمضادالهجوم!اسمعليهاطلقالاركانمتكاهلهبدأالى،اسرائيلفي

افتراضاتلمجموعةوفقابهالقيامهزهععربيلهجوم"الاجهاضيالمضادالهجوم)او

الرحقوةالىالداعيةفكرته"غوريونبن"(بيرسشمعون)شارككلما.معينة

اوهستوىالسياصىالمستوىعلىالفاشلةونتائجها5691حربعقب،الاسرائيلية

تشكل،كامنةذريةقدرةعلىترتكزانيجبالتيالقوةتلك،العلياالاستراتيجية

اسحق)دعاحينعلى.لاسرائيلذريةاهكانياتوجودفيالشكخلالهنردعا

وخلالها،6791لحربالمباشرةالسابقةالفترةفيالاركانرئاسةتوليهابان"رابين
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هذهتدع!موانالتقليديةالاسلحةعلىالاسراثيليةالرحقوةارتكازضرورةالى

هنعفيالرحفشلحالةفييالتقلبالقتالفيالحسمقدراتبتوفيرعملياالقدرة

هذهوادت.اسرائيلضدعسكريعملعلىالاقداممحاولاتمنالعرب

الاستراتيجيةاوالاسرائيليهَالاهننظريةعناصربلورةالىالمختلفةالمساهمات

التالية:النقاطضمنا679حربنشوبعشية،العاهةالعسكرية

:والردعالتفوقأمبد-أ

حيثهنالعربلصالحالاسرائيلى-العربيالقوىهيزانلإختلالىنظرا

والمواودالجغرافيةوالرقعةالبشريةبالقوىالمتعلقةالإساسيةالاستراتيجيةالمعطيات

تمتعضرورةالىالاسرائيليةالعسكريةالاستراتيجيةاستندت،الطبيعيةالاقتصادية

واالتنظيماو،والمعداتالاسلحةفيسواء،كيفيبقوقالإدرائيلىالجيش

المعطياتفيالبهميالنقصتعويضلهيتيحالمعنوياتاوالقيادةاوالتدريب

فيالعربيالجاثبمنبالكاهلحشدهاافتراضعلى)الذىسالفةالاستراتيجية

.(الانحتىعمليايحدثلمالذيالإفتراضوهواسرائيلمعالمسلحةالمواجهة

العملىالحسمامكاناتوتمتلكرادعةقدرةذاتالعسكريةالقوةهذهتكونوبحيث

علىالقادرالجيشالن!فقالذلكعن"آلونييغال"عبروقد.نفسهالوقتفي

علىيعتمدلاالرحفيالأملوان..يرحالذيالجيشوحدههوالحربكسب

الوقتفيستستخدمالقوةهذهانهنالتأكيدعلىولكن،وحدهاالعسكريةالقوة

.")3(حاسمةوبطريقةالمناسب

:القصيرةالحربمبدأ-2

التعبئةحالةاستمراراستحالةالىاسراثيلفيالبشريةالقوىنقصادىوقد

الحياةفيتامشبهشللاحداثالىيؤديذلكلان،طويلةلفترةفيهاالعامة

التقليديبالمعنىالامدطويلةحرباخوضهااستحالةالىثمومنشها،الإقتصادية

ناعنفضلاهذا،(هثلاالكوريةالحرباوالثانيةالعالميةالحربلمعياروفقااي)

استيرادعلىالكبيراسصمادهابسبب)مدفوعاتهاوميزانوالاقتصاديةالطبيعيةمواردها

لهأتسمحلا،(الخارجهنالاخرىوالسلعالخامالموادمنهتطلباتهاهنكثير

العسكريةالاستراتيجيةاستندتولذلك..طويلةحربايمشاقبتحمل
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الجي!ثىو!"الصغيرالعاملالجيشو)القصيرةالحرباسلوبالىالاسرائيلية

.!الكبيرالاحتياطي

الخاطفة:الحربمبدأ-3

بد،كان،العمليةالناحيةهنبنجاحالقصيرةالحربهبدأتطبيقيمكنوحتى

السريعةالحركةحربوتكتيكاتعملياتاسلوبتتبنىانالاسرائيليةللاستراتيجية

خرقتحقيقفي"الدبابة-!الطائرةثنائيعلىتستندالتيالخاطفةالحرباي"

تندفعثم،ْفيهاوالميكانيكيةالمدرعةالقوىتركيزيتمالجبهةمنمحدودةبقطاعات

متحركة،ثقيلةكمدفعيةالمقاتلةالقاذفاتتدعمهاالعملياتيالعمقنحوالمدرعات

الخلفيةالقياداتمراكزفيوالفوضىالأضطرابوتبثالمواصلاتخطوطلتقطع

صاغالذيالمباشرغيرالتقرباستراتيجيةلاسلوبوفقا،الاداريةوالشؤون

هنالأولىالمراحلفيبمهارةلالمانيةاالجيوش!وطبقتها،نظريتها"هارتليدلا

الاستفادةهناسرائيل"الخاطفةالحرب"اسلوبويمكن.الثانيةالعالميةالحرب

الظروفعليهافرضتهاالتيالداخليةالخطوطعلىالحركةميزةهنالقصوى

الشمالهنسورياأثلاثعربيةبدولجهاتثلاثمنالمحاطلموقعهاالجغرافية

الرئيسيىالمجهودنقلمنتمكنهاوالتي،(الجشبهنوهصرالشرقهنوالاردن

الجيدةالبريةالطرقشبكةمنذلكفيهستفيدة،بسرعةاخرىالىجبهةهنلقواتها

هيزةاهميةالى"تال"الجنرالاشاروقد.البحضببعضهاالجبهاتتربطالتي

الخطوطهواخراستراتيجيتفوقلديناكان!فقال،الداخليةالخطوطعلىالحركة

الثقلتغييرهراكزواستطعنا،العدومناسرعالقوىتركيزاستطعناانناايالداخلية

.بمة"(والتعزيزاتالجهودتركيزالىبالاضافةنسبيةبسرعةالمعركةفي

tالمسبق:المضادافجوم-مبدأ

،الحربومخاطرلاضرارا489سنةفلسطينفيالمحتلةاضىالاوتتعرضلاوحتى

الحربلإسلوبوفقاالهجوهيةللمناورةافضلفرصالإسرائيليةوتتوافرللقوات

الناسرائيلحاولتالذي)الأستراتيجيللعمقالاراضىهذهافتقارظلفيالخاطفة

الداخلوفيالحدودعلىالمحصنةالمستعمراتهنشبكةانشاءطريقعنتعوضه

فكرةا،يسرائيليةالاستراتيجيةتبنمت،(اصطناعياستراتيجيعمقبمثابةلتكون

عقبوذلك،شاهلةحرباينشوبفووبسرعةالخصماراضيىالىالحربنقل

97



استراتيجيةالعربيةالجيوشيخهاطبقتالتي1148حربمنالاولىالمرحلةانتهاء

هجوهيةقدرةوقتئذالاسرائيلىللجيشيكنولماالجبهاتجميععلىهجوهية

محتمل.عربيهجوماييسبقالذيالهجوممبدأالىالفكرةطورتثم،(!الة

العربهنحتالتيالعواهلجميعان"فقالالمبدأهذاالى"لتا)الجنرالاشاروقد

عام)الستةالأياموحرب(5691عام)سيناءحملةبينقاثمةكان!8التفوق

لذا.الداخليةوالخطوطالنوعيةهثلتفوقنالعواملبالنسبةالحالكذلك.(1167

الهجوهييتغيرهفهوهناولم،العدواراضىالىالحربنقلنظريةعلىتغييريطرألم

الاولى،الضربةتوجيهاهميةمبدأالستةالاياموحربسيناءحملةبينتبنيناانناال!

الاولىالضربةتوجيهمحاولةبل،العدوفحسباراضىالىاثعركةنقلمجردليساي

.")5(ايضا

فيهمااسراثيلبادرتالتي،6791وحرب5691حرب"آلون"اعتبروقد

كانعربيلمجوماجهاضيىهضادهجوماوالمسبقالمضادالهجومهنانماطا،بالهجوم

الحربفيوالأردنلسوريابالأضافةالحربينكلافيهصرجانبمنبهالقيامهزمعا

بانللعدوتسمحخالصةدفاعيةباستراتيجيةالأخذان)بقولهذلكوبرر،الثانية

الا!طار.لافدحاسرائيلتعريضهعناه،هجومهواسلوبومكانزهانيةبحريختار

...اسرائيلجانبهنالشاهلةالمبادرةهوبهمهددهجومعلىالوحيدالردان

قانولذا..العدوقواتتحطيمهدفه،الاهراستدعىاذااجهاضىهضادهجوم

،العدوقواتهزيمةلضمانالضروريالحدالىتتقدمانيجبالاسرائيليةالجيوش

العدواراضىواحتلالهسنتقبليةهجماتايلمواجهةجديداستراتيجيوضعوخلق

.!)6(الداثمةالاستراتيجيةالحدودوتحديدالسلامتحقيقيتمانالىواستبقائها

الاستراتيجيةهستوىعلى،هو،المسبقالمض!ادالهجوممبدأانوالواقع

وا،المتتابعالقضم)استراتيجيةلتنفيذالملائمةالحسكريةالهجوميةالاداة،العليا

الدربيةالاراضىالتومعوضمفياسرائيلنستخدههاالتي!الخرشوفةهناورة)

السياسيةالمناورةتامينبعدنتمحاسمةسريعةوبضرباتمراحلعلىالجديدة

ودوليا.اعلاهياالتوسعيةالاعمالهذهلتغطيةاللازهةالخارجة

للعملياتالموجهةالعسكريةالاستراتيجيةهستوىعلى،نفسهالوقتفيوهو

هنالمثلىوللاستفادة"الخاطفةالقصيرةالحربألتنفيذالمناسبةالاداة،التنفيذية
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الضربةتوجيهاوالهجوميةبالمبادرةالأخذلإن،الداخليةالخطوطعلىالحركةهيزات

احدىفيالرثيسيةقواتهاحشدفرصةالإسرائيليةالعسكريةللقيادةيتيح،الإولى

تثبتحينعلى.فيهاحاصمةضربةوتوجيه،لهاالملائمالتوقيتوفيالمجهات

الىالرئيسىالمجهودينقلثم،محدودةجويةبهجماتاودفاعياالإخرىالجبهات

هنسواء،للعربالملاثمةالظروفتتوفرلاوبذلك.التواليعلىالإخرىالجبهات

العسكريةقواهملحشد،المناسبالتخطيطحيثمناواللازمالوقتحيث

الخطوطعلىالحركةيزاتهنوللاستفادة،كمياالمتفوقةوالسياسيةوالاكعصادية

يمكنهمالذي،باسرائيلالمحيطالجغرافيوضعهملهميتيحهاالتيالخارجية

هركزفيتقدمهاتجاهاتتتلاقىجبهاتعدةعلىهتزاهنهجومشنهنهوضوعيا

المحتلة.الارض

الذاتية:القوةعلىالاعماد-هبدأ5

بمثابةوتصبح،المنطقةفيالصهيونيدورهايتكاملكيلإصرائيلبدلاكان

الاقتصساديةالمصالسحفي(الاميركيةخاصة)للامبرياليةاصغرشريك

المتتابعة،تهاقضمااي،الخاطفةالتوسعيةضرباتهاتنفيذتحاولان،والاستراتيجية

ارادةشلطريقعن،الإقليميةالمكتسباتهذهلتأهيناللازهةالردجمةوسياستها

الاسرائيليةالتوسعاتوتصفيةالاراضيهذهلاستردادالعربيالعسكريالعمل

انsوالا.هذهاهد.افهاتنفيذفيالذاتيةالعسعكريةقواهاعلىبالاعتماد،الجديدة

عامهصرعلىالثلاثيالعدوانحربفيحدثكمااخارجيةبقوىالاستعانةهعنى

افترضنااذا)اسرائيلتخوضهاهجوهيةحربكلفيهباشرةبصورة،(5691

كلفييعرضوان،توسعاتهتحقيقفيالصهيونيالمضروعيفشلىان(ذلكاهكان

القوهيةالقوىهعالمستمرللاصطدامالمنطقةفيالمباثرةالإمبرياليةالمصالحمرة

العربية.

الاستراتيجيةاي،الإسرائيليةالامنلنظريةهوجزةخلاصةهيتلك

الاهثلالتطبيقشهدتالتي679Iحربعسمية،الاسرائيليةالعاهةالعسكرية

الفكرلدى"مقدسةبقرة"الىذلكاثرتحولتالتي،النظريةهذهلمبادىء

اهثالالغربببنالعسكرببنالمفكرلناعجابوحاز!،الإسرانبلىالعسكرى

و"ويلرجاكهو"فرنصمافي"بوفر"والجنرالى،بريطانيافي"هارتليدل"
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.المتحدةالولإياتفيأبرووركينيث)

حربعقبخاصةالاسرائيلىالجيشاعدادتمالمهامهذهتنفيذاجلوهن

وتدريبهوتنظيمهتسليحهفيالاولويةواعطيت.صرفهجوهيكعجيش،5691

المشاةاسلحةواحتلت،جواالمحمولةوالقواتالمدرعاتوسلاحالطيرانلسلاح

الدفاعقواتدورتضساءلىكما.ئانيويةهرتبةوالبحريالجويوالدفاعوالمدفعية

الذي،(عسكريةتنظيماتهنذلكالىوهاالناحال)الشعبىوالجيشالاقليمي

491حربخلالللغايةهاهاكان A5691حربحتىتلته!االتيوالسنوات

علىاساسيةبصورةواعتمادها،سرائيلىالجيشتسليحلتطورنتيجةوذلك،تقريبا

وتتطلب،افضلحركةواهكاناتاكبرنيرانقوةتوفرالتيالجماعيةالاسلحةنظم

تشكيلاتايأوالمعداتبالاسلحةالتقنيوالألمامالتدريبهنارقىهستوى

-وارضجو-جووالصواريخونيةالألكتهوالاجهزةالمتطورةوالطائراتالمدرعات

حدفيحس!ماسلحةوانماالمشاةلقواتدعماسلحةتعدلموالتي(..الخجو

فيالضخمةوالزيافىة،العربيةالجيوشتسليحتطووانعنفضلاهذا.ذاتها

وذلك)4891حربمنذعليهطراتال!تيوالطاثراتوالمدفعيةالدباباتكميات

الممكنغيرهنج!ور،(رئيسيةبصفةلهاالعسكريالسوفياتيللدعمنتيجة

فيلعبتهالذينفسهالدورتلعبانالمحصنةوالمستعمر.اتالإقليميالدفاعلقوات

حربفيبسرعةالجولانمستعمراتانهارتؤلهذا)4891لحربالاولىالمراحل

القوة،والأحتياطيالعاملبجزئيهاالنظاهيةالقواتاصبحتثمومن.(7391

الجيوشوبينبينهاالقوىعلاقاتحسابضدبهايعتدالتيالوحيدةالعسكرية

العربية.

الاسرائيليةالعسكريةالإستراتيجيةلحقتالتيالتطوراتالىننتقلانوقبل

هذهصحةعلىساطعادليلاجته!ااعتبرتالتي،6791حربعقب

النظريةهذهحولتحفظاتبالاحرىاو،هلاحظاتبعضسنورد،الاشتراتيجية

يلى:فيمانوجزهاالاهنية

لحلوضعوالذي،الشعيةعلىالقائمالاسرائيلىالعسكريالتفوقان-ا

دائماالاسرائيليالاستراتيجيالفكرطرحهاالتي،كثيرينمقابلقليلونأهشكلة

49حربهنذ Aذلك.7391لحربالسابقةالحربطوالايضاكمياتفوقاكانا

82



الهجومهرحلةالىالإنتقالىهنابتداء.الهجوميةللمبادوةالاسرائيلىالجيشاخذلان

حزيران5بعدوانوانتهاء،(4891الم.الم5هنذاي)4891حربفيالمضاد

لهيتيحكانا569(اكتوبر)الإولتشرين92بعدوانومرورا6791(يونيو)

دولجيوشعلىكميتفوقاحرازمرةكلفي(العاهةالتعبئةاستكمالعقب)

الإولىالاختراقاتفيهاتتمالتيالرئيسيةالحشدنقاطفيخاصة.العربيةالمواجهة

كافةانهيارعادةاثرهايجريكانالتيالاختراقاتتلك،العربيةالدفاعلخطوط

القياداتلدىعاماستراتيجيانهيارلتحقيقنتيجةالحربيةالدفاع!يةالمنظوهة

خطوطبخرقهبايشرةبصورةتتصللالاسباب،العربيةوالعسكريةالسياسية

6791عاموفيالفرنسى-البريطانيالتدخلظروفا569عامفي)الاولىالدفاع

ولذلك.(المفاجئةالاولىالجويةالضربةنجاحعنالناجمالمعنويالانهيارظروف

عربياتفوقاا679و5691حربيفييواجهكانالاسرائيلىالجيشانصحيحاليس

رسومفيوتوضحالاهرتصورانوالغربيةالاسرائيليةللصحافةيحلوكما،الكمفي

القوةاجماليمواجهةفيالإسراثيليةالعسكريةالقوةفيالكميالنقصهدىتوضيحية

هدىيتأكدثموهن،المواجهةلدولىبالنسبةحتىاوالمحيطالىالخليجهنالحسكرية

الاسرائيليالاعلامسادالذيالنحوعلىاسطوريحدالىْالاسرائيلىالنوعيالتفوق

الكميالتفوقتحقيقفيالعرببىالفشلويرجع.6791حربعقبوالغربى

و5691حربيخلالى،(الاستراتيجيةالموضوعيةالمعطياتلهمتوفرهالذي)

واالعلياالاستراتيجيةهستوىعلىسواءصرفةدفاعيةلاستراتيجيةتبنيهمالى6791

المختلفةالجبهاتبينالعربيالتنسيقضعفعنفضلا،الحسكريةالاستراتيجية

بصورةكلهاالامةمستوىعلىالعربيةوالاقتصاديةالعسكريةالطاقاتحشدوعدم

حقيقية.

غيرموظفةكامنةاهكاناتمجردالمختلفةالكميتفوقهمهعطياتبقيتولذلك

عمليما.

،5691لحرببالنسبةالاسرائيلىالنوعيالتفوقعنللحديثمجالل!-2

5691حربفيخسائرهنالمصريالجيشاصابهابينللمقارنةمجالل!كذلك

سواءا679.حربفي،(المواجهةدولجيوشوبقيةهو)هزيمةهنلحقههاوبين

التواطؤظروفلهتتحلمالمصريالجيشلانذلك.الكيفاوالكمحيثهن

Ar



هعهتكافئةهعركةلدخولالفرصة5691حربفياسرائيلهعالفرنصي-البريطاني

كما.فيالمعركةالرئيسيةقواتهتشعتبكانقبلللانسعحابواضطر،الاسرائيلىالجيش

المعفوقةالقواتلمواجهةكافيةتكنلمسيناءفياصلابوجودةكانتالتيقراتهان

لمواجهةمسبقاالقواتمعظملسحبنظراوذلك،اسرائيلحشدتهاالتيكميا

فانذلكورغم.تأهيمهابعدالقناةلمنطقةالمحتملالفرنسى-البريطانيالغزوخطر

بدليل،وقتئذ،سيناءهعاركفيعاديةغيرقتاليةكفاءةتظهرلمالإسرائيليةالقوات

اليومفيهنهاا!ريةالقواتانسحاببعدالا"ابوعجيلة)علىالإستيلاءفيفضلها

ساحقكميبتفوقتمتعهارغم،العامالانسحابلقرارتنفيذاللحرب.الثالث

المدفعية،فيلأ:؟2والمشاةفي504:1والمدرعاتفي؟715:نسبتهبلغت

المعركة.هنالاخيؤالمرحلةفيجويةسيادةاحرازه!عنفضلا

حقيقةعن"آلونييغال"قدههالذيا!ويمزيفلنايتضحهذاوعلى

خلافظان"فيهجاءوالذي؟569عامصيناءحملةخلالالإسرائيلىالجيشقدرات

السياسيةالناحيتينمنلاسرائيلهلائماوضعاخلققد!رمعوفرنسابريطانيا

فيحتىالمباثيرةسيأخذونكانواالإسرائيليينانهتأكدفانيذلكومع.والعسكرية

افضل-بما,-وواحدةصتكونكانتالنتيجةاناعتقدكماالملائمالوضعهذاغياب

فيالخسائرهنالمزبدحسابعلىذلككانوربما.والفرنسببنالانكليزبفون

.")7(الارواض!

لم،6791حربفيالاسرائيلىللجيشتحققالذيالنوعيالتفوقان3-

لدىكانلمابالقياسالتقنيةالناحيةهنومعداتهاسلحتحهتفوقالىراجعايكن

المقدرةعناصرفيتفوقهالىراجعاكانوانما،ومعداتاصملحةهنالعربيةالجيوش

،للحربوالمعنويالماديالتأبودرجةالتدريبهستوىوفيوالقياديةالتنظيمية

لدىالعسكريةالحرفيةوضعفالعربيوالتنظيصيالتقنيالتخلفضخموقد

فييظهروجعلته،التفوقهذاحققهاالتيالعمليةالغتائجهنالقياديةالمستويات

القدراتظهرتثموهن،العناصرلهذ.الموضوعيةالقدراتحقيقةتفوقصورة

هوضوعية.اهكاناتهنحقيقةتحملممااقلشكلفيالعسكرية

قبلماحدودضمناسرائيلظروفوليدةكانتالاصرائيليةالإهننظريةان-4

791(يونيو)حزيران5 I،التيهعاجميعاعناصرهاتكاملفيالاتعمللاوهي
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هعينةاستسراتيجيةظروفضمنالاتنجحولم،الظروفلهذهانعكاساكانت

قبلالاسرائيليينلدىالمتحفزةالهجوميةالروحانْ.العربيةبالاراداتاحاطت

روجتهاالتيخطرالابادةاسطورةاساسيةبصورةشكلتهاوالتي،6791حرب

وللقياداتالمنفذينللافرادضخماهعنوياوحافزاعنصراكانتالصهيونيةالدعاية

المناورةوكسبالدوليالعامالرأيامامالخطرهذاتجسيدانكما،للحربالمخططة

دعائيةشعاراتوفعالذيالعربيالاعلاملاخطاءاساسم!نتبجةعلىالخارجيةالسياسة

علىساعدفعليا(،العربيةالسياسيةالقياداتاليهاوتسعىالعملىللتنفبقابلةغير

مبدأهعلنةوبصورةهسبقافقبلتالدفاعيةباستراتيجيتهاالعربيةالقيافىاتتمسك

والتحوللامتصاصهاالعسكريةالقدرةتوفراهلعلىالاولىالضربةتلقي

الجيشكانالنتيجةوفي،ذلكبعدالمضادالهجومالى

لنشوبالسابقةالظروفضمنالهجوهيةفهاههلتنفيذصلاحيةاكثرالاسرائيلى

هوروفينش(دان"الدكتورالاسرائيليالكاتبذلكعنعبروقد.6791حرب

الدفاعجيشاوجدهالذيالحلهعوثيقةعلاقةالهجوهيللاعتباركان:"فقال

استزاتيجيعمقوجودعدمولمشكلةوالسكانالكميةفيالتدنيلمشاكلالاسرائيلى

مضغوطانابضايشبهالستةالإيامحربحتىالاسرئيليالدفاعجيشكان.جغرافي

تحلعندماللانفتاحهستعدنابض،(الاخضرالخط)لحدودالصلبةالنواةالىيستند

كانالعسكريةالنظروجهةومن.بهالكاهنةالقدرةبكلوالضربالاهتحانساعة

عليهوبناء،الداخليةوالتموينالمواصلاتهنيستفيدانيستطيع،الجبش

الجهدوتوفيرلاخرىجبهةمنوحداتبنقلالاقصىالحدالىقوتهاستغلاليستطيع

التيوالاجزاءالمقاتلةالاجزاءعنالكميةالنسبةتحددالتيالاداريةونالشؤمجالفي

.")8(الجيشفيبالخدهاتتقوم

:6791حزبعقبالنظريةلهقتالتيالتطووات

لنهرالغربيةوالضفةللقناةالشرقيةالضفةالىالاسراثيليةالقواتوصولادى

الاراضىهنواسعةهساحاتوقوعالىالجولانلمرتفعاتال!ثرق!يةوالحافةالاردن

عاماصلاالمحتلةالاراضىمساحةتفوقالاسرائيليالاحتلالتحتالجديدةالعربية

يسهلالصهيونيةللدولةحقيقياستراتيجيعمقوجودالىادىمما،بكثيرا489

ادخلولذلك،السواءعلىوالجديدةالقديمةالمحتلةالارضعنالدفاعههامعليها

ضرحوقد"الامنةالحدود)بمبدتأعرفالاسرائيليةالاهننظريةعلىهامجديدمبدأ

85



حزيرانبعد،الحاليةاسرائيلطبوغرافيةان"فقالالمبدأهذا!آلونييغالىأ

حدودوضعالممكنمنتجعل،(9691آبفيهذاآلونكتب)6791(يونيو)

علىيحسناوبذاتهرادعاعاهلايكونانيمكن)دفاعيحائط"هنهايتكون!يعية

الجغرافية-الظروفظلفيفانهوعليهكبيرةبدرجةالدفاعيةاسرائيلقدرةهنالاقلى

يوجدل!،الاوسطالشرقفيالساثدةالاستراتيجية-الجغرافيةوالظروفالسياسية

نافعليها،تبقىانتريداسرائيلكاشطواذا.استراتيجياالامنةالحدودغنبديل

9(يونيؤ)حزيرانقبلجعلتهاالتيفي"المناطىَاهنةبحدودتطالب WVهعرضةا

حدوددونالسلامهنافضلسلامدونالاهنةالحدودان.يائسةلصورةللخطر

شعارتحتالتوسعيةاسراثيلاطماععنبوضوح"آلون"عبزوهكذا.")9(اهنة

الامنةالحدودهذهتائيراوضحثم!6791عاميتهددهاكانالذيالوهميالخطر

وقدرةالادبياسرائيلحقان"فقالالحسكريةادرائيلاستراتيجيةغلىالجديدة

الضربةهذهولكن.اولىاهميةلهمايزاللامضاداجهاضىهجومشنعلىقواتها

،679؟(يونيو)حزيرانقبللهاكانتالتيالكبرىالاهميةلهاليسالان

.بالذاتالبريةوللقوات،الجبهاتمختلفطولعلىكثيرةمناطقفيوبخاصة

نايحسن،تعيينهاعنواضحةلاسبابساهتنع،كثيرةهناطقالحالبطبيعةوهناك

والقذائفالمدفعيةنيران!ثفنفسهيعرضوبذلك،اول!فيهايهاجمالعدويترك

فانهذلكومع.المضادهجوههاالايسرائيليةالقواتتبدأانقبل،للدباباتالمضادة

الإسراثيليةالقواتتقومان-الضروريمنيكونواحيانا-هانعل!اخرىهناطقفي

والظروفالاستراتيجيةالضروراتتقررههاوفقاجهاضيهضادبهجوم

.1(!)ْالسياسية

الحدودهفهومعن،السابقاسرائيلخارجيةوزير"ايبانابا"عبروقدهذا

.11(إةهسبقةبضربةنبادواندونعنهاالدفاعيمكنحدودانها"فقالالاهنة

الإستراتيجيةعلىأالاهنةالحدود)اثدرأتالاسرائيل"الجنرالوتناول

تحولطرأالستةالايامحرببعد"فقالىا679حربعقبالإسرائيليةالعسكرية

عمقاخلقفقد.اسرائيللدولةالإستراتيجيالوضععلىوئوريحاسم

واصبحت،الاردن!هركذلك،حدودبمثابةالسويسقناةاصبحت:استراتيجيا

لسنااننافكرة،تاريخنافيالاولىوللمرة،تبنيناوهكذابايديناالجولانهضبة

حرببخوضلنايسمحالجديدالوضعلان،هجوميةحربخوضعلىمجبرين
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حرباونخوض،ههاجميننكونبانلإنفسنانصمحاننستطيع.اننااي.دفاعية

الثابت.الدفاعمفهومعلىالاستنادالىاضطررنااخرىجهةمنانناالادفاعية

فينعتمدانمضطريننعدلمثموهناستراتيجيعمقالنهايةفيلدينااصبحوبهذا

لانفسنانسمحاننستطيعواصبحنا.الهجومعلى،الحربحالةفي،اهننا

اذاالمرنالدفاعاسلوبواتباعدفاعيةحربوخوض"عاديكشعب"بالتصرف

هاهةسياسيةولاسباباخرىجهةهنانهالا..جهةمنهذا،الامراقتضى

.")12(الثابتالدفاعبمفهومالتمسكواصلناذاتهابحدوهفيدة

علىيةالبشرقدرتهاتفوقضرااوضمالتوسعسياسةنتيجةاسرائيلاضطرتوهكذا

عنهاالدفاعيمكنالتي"الامنة"الحدودهبداتبنيالىاضطرتهاوحمايتهااستيعابها

المناورةكسبالصعبهنصاروانهخاصة"مسبقهضادلهجوماالاضطراردون

يهددالذي"الابادةخطر)فكرةتجسيداساسعلىالمرةهذهالخارجيةالسياسية

هعذاتةحدفييتعاوضذلكلاننظرا،6791حربعشيةالحالىكانكماكيانها

الضربةالىحاجةدودناسرائيلواهنسلاهةتضمنالتيالاهنةالحدودهبدأجوهر

المسبقة.المضادة

السكانتجمعهراكزعنوبعيدةطويلة"الامنة)الجديدةالحدودكانتولما

للاستراتيجيةالضروريهنكانفقد،الاحتياطيالجيشجنوديعيشحيث

،والجولانبارليفخطالثابتروتنشىءتحصيناتالدفاعاسلوبتتبنىانالاسرائيلية

ضروراتتفرضهاالتيالصغيرالنظاميالجيشاعتباراتبينتوفقانيمكنهاحتى

الذيالمرنالدفاعباسلوبطويلةحدودعنللدفاعالصعبةالمهاموبين،اقتصادية

القريبالعمقفيتجمعنقاطفينسبياكبيرةوهيكانيكيةهدرعةقواتحشديتطلب

وعوائقانذارنقاطسوىالحالةهذههثلفيتضملمالتي،هية4الاالخطوطمن

فقط.هندسية

هبدأعلىترتبتالتيالجديدةالإستراتيجيةالتطورا!ادتالنتيجةوفي

الاولىالضربةقبولفكرةترجيحالىبهاالمرتبطالثابتوالدفاع"الامنةالحدود)

نتيجةالمتحققالاستراتيجيالعمقانالىاستنادا،العربجانبمنالمحتملة

والتحصيناتالعاهلةالنظاهيةالقواتبواسطةبامتصاصهايسمحا679لتوسعات

هتوافرضارباحتياطيبمثابةيعدالذي،الطيرانيوفرهاالتيالنيرانوقوةالدفاعية
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علىقادروانه،عاهلةكلهاالرئيسيةقوتهوانفعليةتعبئةيتطلبلاانهبحكم،دائما

الخطوطعلىالحركةهنالكاهلةوالإستفادةلاخرىجهةمنبنيرانهالسريعةالمناورة

النظاهية،القواتنيرانقوةفييعؤضالنقصالكمىانيمكنه3ومن،الداخلية

.القتالجبهاتفيوحشدهالاحتياطاستدعاءيتمانلحين

علىحصولهاامكانيةعلىالاسرائيليةالقيادةاعتمدتفقدذلكالىوبالإضافة

ترجحعربيةعسكريةتحركاتاوحشودوجودحالةفيالاستخباراتهنهبكرانذار

لاستدعاءهلائمزمنيهاهشلهايتوفروبذلك،هفاجىءهجوموقوعاحمال

هسبقةمضادةضربةتوجيهخيارلهايتاحوكذلك.هناسبتوقيتفيالاحتياطي

تعملثموهن.الإولىالعربيةالضربةفاعليةهن،تقللاو،تحبطالجويةبالقوة

قدراقلهعالاثرفعالةسليمةبطريقةالجديدةالمعدلةصورتهافيالامنيةالنظرية

الخلل.هنممكن

الاستراتيجيةسلبياتمنالتقليلالىهدفتالتيالتحفظاتهذهكلانالا

استرإتيجطوبينبينهاقائمااصبحالذيالتناقضتلغلمالتيالجديدةالدفاعية

علىهنظماالاسرائيليالجيشبقيالتىالبحتالهجوميالطابعذاتالعمليات

الرئيسىالتنظيماستمرفقد.1791حربعشيةالحالىعليهكانكمااساسها

اساسايتألفالذي!الصغيرالعاهلالجيش"اساسعلىقاثماًالاسرائيلىللجيش

قواتبهستلحقوالذي،والمدفعيةالمشاةمنوقليلىوالمظليينالمدرعاتهن

بحضتزيدالمشاةالويةنسبةانباستثناءأتقريباالمماثلىالتشكيلذاتالاحتياط

بسرعةالحربتنهيالتيالحاسمةالمضادةالضربةبتوجيهلتقوم،(بهالشىء

ضرورةيتطلبكانالدفاعيالاستراتيجيالموقفبهذاالاخذانحينعلى.خاطفة

اللازمالحد،لضمانلديهوالمدفعيةالمشاةالويةنسبةوزيادةالعاملالجيشحجمزيادة

العمق.فيمتحركةوحداتتساندهاانيجبالتيالثابتةالدفاعخطوطحمايةهن

هذاخطورةهدىتلاحظلم،والعسكريةالسياسيةالامراثيليةالقيادةولكن

صورتهافيالاهنفظريةاي)العاهةللاستراتيجيةالدفاعيالطابعبينالتناقض

الجيشيعتنقهاالتيالعملياتالاستراتيجيةالهجوهيالطابعوبين،(المعدلة

الحادةالاثارهنللتخفيفاللازهةالاجراءاتباتخاذجدياتهتمولم.الاسرائيلى

ترسخقدكانبهالمرتبطةالحسموقدرةأالرح"مبدألاننظرا،التناقضلهذا

AA



حربعقبالمسضوياتكلعلىالاصرائيليالإستراتيجيالفكرفيعميقةبطريقة

الكافيالقل!رتحملالعسكريالمستوىعلىالحاسمةنتائجهااعتبرتالتي67910

اصبحالذي،الطيرانسلاحوانخاصة،الاسرائيلية"الرعقوة)مصداقيةهن

واأالردعيةقدرتهاكدقدكان،"الفانتومأطائراتهنسكونالفقريعموده

اهكنالتي،ا!ريةالإستنزافحربخلالى(الاسرائيليونالقادةتصورهكذا

فيشاهلةبريةحربلخوضالاضطراردونتقريباوحدهالطيرانلجهودنتيجةايقافها

اللازمالنظريالاتساقوراءوسعيا،الحالوبطبيعة.0791(يوليو)تموزنهاية

هذهالاخيرهنالامعبوعنتاثجهغزىالاسرائيليةالقيادةاغفلت،الرحهبدألصحة

سكاي"طافرات6و،فانتوم"طائرات8نحواشقاطفيتمثلتالتي،الحرب

"3سام)طرازهنالمصريةالصواريخبواسطة،الكترونياستطلاعوطائرة!هوك

المتفوقة(الرءقوة)و"الآمنةالحدود"هبدأياننجدوهكذا."7سام"و

واستمرا،6791حربعقبالاسرائيليةالإمننظريةجوهريشكلاناصبحا

.7391(اكتوبر)الاولىتشرينمنالسادسيومظهربعدحتىكذلك

:7391ق.حربالامننظريةتطبيقنتائج

هيكانتالمفاجأةبانالاصرائيليةالفيادةتدعيههاهعتمشيا،القولىيمكنلا

يوم"حربفيالاسرأئيليةالامننظريةاصابالذيللخللالوحيدالسبب

قاهوسفيالكلمةفذهالمفهومبالمعنىمفاجاةتحدثلملإنهوذلك."الغفران

معلوهاتالإصرائيليةالاستخباراتلدىتجمعتفقد.العسكريةالإستراتيجية

والسورية،ا!ريةالجبهتينهنكلعلىالعربيةالعسكريةالحشودعنكافيةهسبقة

قواتهاتعزيزتضمنتوقائيةاجراءاتعدةالاسرائيليةالعسكريةالقيادةواتخذت

وهوأالعاملالاسرائيلىالجيشفيالمدرعةالالويةافضلهنهدرعبلواءالجولإنفي

المضادللخندقوتعميق،الدفاعيةالمواقعاهامالالغامهنيدهزوبث(السابعاللواء

اهكاناتودرستالطيرانسلاحفيالكاملىالتأهبحالةاعلنتكما.للدبابات

الجويةوالقواعدالجويةالسوريةالصواريخلقواعدهسبقةمضادةضربةتوجيه

خطةلتنفيذبالإستعدادوكلفتالقناةجبهةفيالقوات.وانذرتالسوريللطيران

،القناةعبورعلىالمصريالجيشاقداماحتماللمواجهةهسبقاالمعدة"الحمامبرج)

العاهةالتعبئةبالاستعدادلاحمَالاعلانالإحتياطقواتهنفرقيةتشكيلاتوانذرت

تعبئةبالفعلوتمت،(مثلاالسوريةالجبهةفي"لانردان"الجنرالفرقةمنها)
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التعبئةاعلالندونحالالذيالرئيسىالشىءولكن..المدرعاتسلاحفيجزئية

قبلالغفرانليومالباكرالصباحهنذالتعبئةبدأت)فعلاتمعماهبكروقتفيالعاهة

صباحاالسابعةفيالقادةكبارمائيرهعغولدااجتماعاثرقليلةبساعاتالحبربنشوب

اليومهساءهنالسادسةفيالعربيالهجومبدءعنمؤكدةهعلوهاتوصولىبعد

بالنسبةالادرائيليةالاستخباراتجاذبهنالسياسبىالتقديرسوءوهو،(نفسه

علىالعربيةالقيادةاقدامواستبعادهاالعسكريةالحشودوراءالكاهنةالعربيةللنوايا

غرقالتيالمبالغةالىالامرواقعفيالخطأهذاويرجع.النطاقواسعةحربشن

التي،!الخفوقهالرحقوة"لمبدأبالنسبةالاسرائيليةالإمننظريةاصحابفيها

خشيةالنطاقالواسعةبالحربقراراتخاذعنعاجزينالعربوتجعلاسرائيلتملكها

،"الأمنةالحدود"لمبدابالنسبةوكذلك.6791فيحدثكماجيوشهمتدمير

استكماللحينعنهاالدفاععلىالصغيربحجمهالعاهلالاسرائيليالجيشوقدوة

للجيوشبالنسبةضخمةبدرجةالنوعيةفيهتفوقجيشانهبحكم،التعبئة

العربية.

الاسرائيليةالحربآلةلتشغيلاللازمالزمنيالهامشتقلصانالنتيجةوكانخط

ناالعاملةللقواتالممكنهنكانذلكرغمولكن.كبيرحدالىقدرتهابكاهل

بالقطرتتصرفكانتأنهالوافضلبصورةالاولىالمعاركفيالنتاثجبحضتحقق

القادةلمعظمبالنسبةلمخققالذيالاهر،الخصمونوايالقوةالسليمالتقديرمنأللازم

فيالدباباتورجالالتحصيناتجمَودتصورفقد.المقاتلةوالوحداتالميدانيين

وحداتوعبورمدفعيقصفمنيحدثكانماحدوديتعدىلنالامرانسيناء

جنوداكتفىولذلك،0791-9691عاصيالاستنزافحربايامللقناةاغارة

المدفعيةضربةاثارلاتقاءالحصونداخلالىبالالتجاءبارليفخطفيالتحصينات

علىواحدالواء.مدرعا،المدرعةسيناءفرقةقائد!هندلر"الجنرالوحرك،المتوقعة

كاش!ثموهن.كلما0-8نحومبعدةعلىالثانيالخطهواقعفيكلهاالقناةاهتداد

المواجهةطولعلىكبيرةبحشودالمصريةالمشاةعبورفيالمتمثلة،التكتيكيةالمفاجأة

خلالهنلتوقفهاكبيرةبرعونةنحوهاهذابعدالدباباتتقدمتولذلك،هذهلة

تلقتانوكان،بالخصمالكاملةالاستهانةروحتحكمهاهرتجلةهعاكسةهجمات

وتدهردملمالاسلحةهنوغيرها!7بيجيالآر"وقذائفدم/الصواريخضربة

الحقائقهذهجانبالى!فعيف"زئيفاشاروقد.للغايةقصإتوقتفيبعضها
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انتظروافقدالقناةامتدادعلىالحصينةالاسرائيلىالجيشبمواقعيتعلقويخماة:فقال

،الاستشزافبحربشبيهاسيكونفانهشىءحدثمااذابانهمعتقدينالحرب

الذيناولئككبيرهنقسمنجاوقد.هضادةناريةضربةخلالهنالعربوسيصد

هنعيستدهوالمانهمبيد،الاولىالناريةالضربةمنالحصينةالمواقعداخلجلسوا

.Or)"المصريةالقواتعبور

الذين37و7المدرعيناللواءينمنالدباباترجالاعتقد(الجولان)وفي

المهاجمةالسوريةالدباباتهنالاولىللموجةدباباتهمبمدافعحفرهممنتصدوا

هناكثريكنلموانهانتهىقدالاشتباكان،معظمهاتعطيلاوواستطاعواتدمير

وجدواحينكبيرةدهشتهمكانتولذلك،عمليةبطريقةبالنيرانرمايةتدريب

ذلكبعدهواقعهموتكتسحالهجومتواصلالس!وريةالدباباتمناخرىهئات

بقليل!

!الرح"وهبدأ"المطلقالتفوق!هبدأزيفمدىتعكسكلهاالظواهرهذه

اخذتالنبمجردجميعااصابهاالذيالعنيفالاهتزازوهدى،"الاهنةومبدا!الحدود

هتوسطهَقتاليةوحرفيةبجديةالحربوهارست،الهجوهيةالمبادرةالعربيةالجيوش

وتدنيالسابقةالقتاليةالتجربةانعداموشبهالتخلفظروففرضتها،الكفاءة

بابعادوالقياداتللوحداتالسياسبىالوعياكتمالوعدم6791هزيمةاثرالمعنويات

علىلتوازنهالاسرائيلىالجيشافتقادازدادوقد.والصهيونيةالامبرياليةضدالمعركة

هنعتهالتي،العربيالجويالدفاعبشبكةالطيراناصطداماثرعلىالمستوياتكل

هذاعلىالقتاليةنظريتهابنيتالتي،البريةللقواتالنماريدعمهتقديمهن

القريببالدعمالطيرانلهايقدههالذيالمطلق"الترف"ذلكوتعودتالاساس

العاهلةالنظاميةالقواتنيرانقوةاختلتثمومن.بالنيرانلهاالمباشروالدعم

كانتنفسهالوقتوفي.الأحتياطيةالقواتاليهاتصلانقبلخطيرةبدرجة

المماثلةومرعتهتعبئتهانظامدقةعنقبلهنسمعناطالماالتي،الأحتياطيةالقوات

وكفاءةسرعةفيخللهنالاخرىهيتعاني،"السويسريهَالساعات!لدقة

هنكثيراالحرببعدوسمعنا.القتالنحوجبهاتوتحريكهاوحشدهاتجميعها

للاشخدامصالحةبحالةتكنلمالتيوالدباباتوالعرباتالمعداتحولالروايات

عنالكثيرينوتخلف،الوحداتكثيرهنهعالذخيرةنقصوعن،الاستدعاءعند

فيالفرققادةاضطراروعن،قبلهنياثظرالمحددالوقتفي،بوحداتهمالالتحاق
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فياتفقكيفماجمعهاامكنالمدوعاتمناوسريةفصيلةكلالقاءالىالسوريةالجبهة

وهكذا..الخالاردننهرالىالسوريةالدباباتوصولخشيةفوراالمعركةاتون

طالماالذي(الكبيرالاحتياطيالجيش"و"الصفيرالعاملالجييش)مبدأاهتز

!6791حربمنذكلهالعالماسرائيلبهفاخرت

فوقالعربيةالجويهَالهجماتلانعدامنتيجة،الاحتياطيحشداكتمالوبعد

علىالمضادالهجوموبدء،الشرقيةالجبهةفتحوعدمالاسراثيلىالاستراتيجيالعمق

الخاطفةالحرباساليبتكررانالاسرائيليةالقيادةتستطعلم،السوريةالجبهة

طاحنةهعاركخوضالىواضطرت.6791حربفيبنجاحعليهاتعودتالتي

لمبدايا!هياراطهلاْالنتيجةوكانت،الجبهتينكلاعلىحاسمةغيرالايقاعبطيئة

لمبدأكاهلانهيارذلكعلىوترتب،"الخاطفةالحرب)و"القصيرةالحرب"

علىتلحانالإس!راثيليةالسياشةالقيادةواضطرت،"الذاتيةالقوةعلىالإعتماد"

الجنودوملابسالغياروقطعوالذخيرةبالسلاحلهاالمتحدةالولاياتاهدادسرعة

ايضا!راحذيتهم

نظريةهبادىءفيالخطيرةالاهتزازاتلهذهالممكنمنكان،الحالوبطبيعة

العربيةالجيوشلوانك!اهلاضهيارالىوتصلخطورةاكثرفكونانالاسرائيليةالإهن

انهاولو،قبلمنلهاحددتالتيغيراخرىسياسيةاستراتيجيةاطارضمنقاتلت

لهاوكانتالحركةحربلاساليببالنسبةماحدالىقبلمنالاستعداداحسنت

فرصالهااتيحتولو.ايضاوسرعتهالتصرفوحسنالمبادرةعلىقدرةاكثرقيادات

وبعضهاالجبهاتبينالتنسيقمجالاتفيفعلالهاتوفرممابكثيرافضلوامكانات

يا.هسبقوبتخطيطهبكروقتفيالاخرىالعربيةالطاقاتوحشد،البحض

وفقاجرتالذيللغايةالمحدودالنحوعلىخططتقدالحربتكنلملوباختصار

الاسرائيليةالقياداتجانبهنالعربيالمقاتللقدراتالتقديرسوءادىولقد.له

وغيرها"ساغر)الصواريختعطيكيالملائمةالتكتيكيةالظروفافضلتوفيرالى

للصواريخبالنسبةالحالوكذلك،لهاممكنهردوداقصىالعربيةدم/الاسلحةهن

هنالرغمعلىوذلك.الجويالدفاعاسلحةمنوغيرهاللطاثراتالمضادة!سامأ

التيالاسراثيليةللقيادةبالنسبةبراتكنلمهعظمهاوهزاياالاسلحةهذهوجودان

حربهعاركاو6791معاركفيقبلهنالإسلحةهذههعظمجابهتانلهاسبق
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المصجهالسبطاناتالرباعيوالمدفع"6سام"صاروخباستثناء،الاستنزاف

."4-23يو-سز"بالردار

اساسانتجتالتيوالتكتيكيةالاستراتيجيةالمفاجأةنتائجهنهذاوضاعف

نتائجتداعتوهكذا،اوضحناانسبقكلما."المتفوقةالرحقوة"اوهامبحعبب

هبدأعلىبنيالذيالاسرائيليةالاهننظريةهبادىءهنالرئيسىالمبدأذلكخطأ

طاكية،بشدةالعنصريالصهيوبئالعقليحكمالذي،المطلق،النوعيالتفوق)

كانماذاولكن.بهالمحيطللواقعالسليمةالموضوعيةالرؤيةاهكاناتهنتمشه

الاجهاضي،المضادالهجوم5هبدأتطبيقالىلجأتالاصرائيليةالقيادةلوانيحدث

؟"الغفرانيوم!حربفيالعرليالمجومبدءعشية

كانواالعربان،وهدنيينعسكريينهن،الاصرائيليونالمعارضةقادةروكد

.اخرىهرةسيتكرركان679؟(يونيو)حزيران5وان،اخرىهرةسيهزهون

تحدثلمتاريخيةلواقعةبالنسبةقاطعةاجابةتقفيمالصدبهنفانهالحالوبطبيعة

التالية:للاسبابالاحتمالهذاضعفنرجحانناالا

،الجارهذاالىتلجأانالاسرائيليةالعسكريةللقيادةالممكنهنيكنلم-؟

المسبقالكافيالاعدادبدونتتصورهالذيالنجاحلهوتضمن،العمليةالناحيةهن

وأ،ومحلياعالمياوالمعنويالسياسىالتحضيرحيثهنسواء،.النواحيجميعهنله

الاستدعاءعنهاكشفالتيالثغراتوسدالاحتياطيلتعبئةالاستعدادجثهن

الك!بيؤالعملياتخططاعدادحيثهناو،،الغفرانيوم)صباحالمفاجىء

الاسراثيليالعسكريالتحركانصحيحاليسلانهذلك..الخالقادةواختيار

باحتمالالمفاجىءالاحساصوليدكانا679حربفياو569؟حربفيسواء

اطارضمنطويلةسنواتهنذمبيتةنياتنتاجكانوانما،عرليوضيكهجوموقوع

سياصعةاي،الخرشوفة"مناورةاسلوبيطبقالذي،الصهيونئالتوصعاستراتيجية

حينالثانيةالدالميةالحربنشوبقبليتبعها"هتلرأكانالتي)"المتتابعالقضم)

نهايةانهامنهاكللتبدوهراحلعلىوتشيكوسلوفلاياوالسعوديتالنمساضم

العنوانهذاتحتالعدوانيةالتوسعيةالسياسةهذ.تغطيةجرىوقد،(هطاهعه

يسميهكماالاجهاضىاو،"المسبقالمضادالهجوم)وهوهبفأالاالكاذبالعسكري

واقعفيالعصكريالمستوىعلىاعلاهيغطاءهناكثريكنلمالذي،،آلون"
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لاشديدةببساطةلانهذل!ك!قائلوهصدقهثمالاسرائيليةالدعايةاخترعتهالاهر

يابدونفجأةالتحركيستطيعالعالمفي،عسكريةقيادةاو،جيشيوجد

النطاقواسعبهجوميقومكيتنفيذهفيوالبدءالقراراتخاذبينكافيةزمنيةهقدهات

انهلمجرد،خاطفةحاسمةهزائمبهاوينزلمختلفةجبهاتعلىجيوشعدةضد

ساعة!72عنمدتهاتزيدلاوسرعةسريةفيالاحتياطجنوديعبىءانيستطيع

هنسواءكاهلةبصورةستتمكانالاسرائيليةالتعبئةانجدلاافترضنااذاوذلك

الاسلحةكافةصلاحيةحيثهناووحداتهمالىالرجمالىوصولسرعةحيث

.بمفاءةالفوريالقتاليللاستخداموالعرباتوالمعدات

قائمةتكنلمفيهوالرغبةالتوممعمبرراتفاناخرىجهة،ومنمنجهةهذا

المحتلةالاواضىاستيعابلانا739حربعشيةالاسرائيليةالسياسيةالقيادةلدى

قدالاهنةالحدودتكنولم،واضحةنهائيةبصورةبعدتمقديكنلم6791عام

المختلفةوالمحليةالدوليةالسياسيةالظروفاطارضمنحاسمنحوعلىتحددت

الجيشقيادةانافترضنااذاوحتى.الاسرائيلي-العربيالصراعمجرىعلىالموثرة

هبكرقرارالىالاسرائيليةالصياسيةالقيادةمعبالاشتراكتوصلتقدكانتالاسرائيلي

تنفيذوقتهعاوهتزاهنهباشرةسابقهجومفيوالشروعالاحتياطيباستدعاءنسبيا

هعرفةضرورةبحكمتنفيذهسيؤجلالارجحعلىكانالذي)العربيا!وم

كانمتالنتائجفان،(الاسرائيليةالاستعداداتبهذهالعربيةالعسكريةالقيادات

حجمانبمعنى.الكيفمجالفيوليسالاغلبعلىالكممجالفيستختلف

الاخرىكانتالاسرائيليةالنجاحاتولكنسيتقلصكانالعربيةالنجاحات

عنفضلاأالنسبيالعربيةالقتاليةالكفاءةارتفاعلاننظراكبيرشكمحلستصبح

،(6791نمطعلىالمفاجأةاحتمالإتوضعفللقتالالمعنويالتابدرجةارتفاع

هنيكنلمالنتيجةوفي،الحرباهدويطيلالإسرائيليةالخسائرمنسيزيدكان

.اخرىهرةا679تكرارالممكن

ذاتهبادئهاجميعانفييكمنالامرائيليةالامننظريةفيالرثيحيالخللان

الحسكريةالقوةلعناصرلموضوعيةاالمعطياتمع،اوغيرهنطقية،طبيعيةغيرنشأة

الاقتصاديةالموارداوعنصرالبشريةالقوىعنصرحيثمنسواء.الصراعطرفيبين

الجانبتفوقوان.المعنويةالقوىعضراوالاستراتيجىالجغرافيالموقععنصراو

الاسرائيليونيسميهالذيوالقياديةالتنظيميةالمقدرةلعنصرهسبقاالمطلقالاسرائيلى

49



باستمراروهرهون،للغايةهؤقتطابعذاتفوقعنصركانانما،النوعيبالتفوق

اوهاماساساتغذيها،العربيالجانبلدىالاستراتيجيالسياسىالتراخيمنحالة

التقديرحيثهنسواء،الإهريكيةالاهبرياليةتجاهالسياسىالموقفعقلانيةولا

عدمجثهناو،اصرائيلىلصالحالموقفوحسمالتدخلعلىلقدرتهافيهالمبالغ

عبرالمنطقةمننفوذهاوتصفيةالاهبرياليةهذههعحاسمصراعفيالدخولفيالرغبة

واهدافقوىتجمعبؤرةاسرائيلمعالمحركةفيهتكون،6الاطويلثورينضال

.!العربيةالقوهيةالقوىأتجميععلىوقدرةالحاحاواكثرهاالنضالهذا

النجاحهنعموماالاسرائيليةوالعسكرية،الاهننظريةحظكلانلقد

7391عامالجزئيالنسبيوالنجساح،6791عامحتىالمطلق

هجومالىوالتحولىالعربيالهجومصدامكانفيالمتمثل

التناقض!ذلكوجودالىالاساسفييرجع،حاسمغيرهضافى

للعلاقاتبالنسبةتحكمهاالتيالخاطئةوالمفاهيمالعربيةالسياسيةالإستراتيجيةبين

المتاحةالعسكريةالقدراتوبين،الإميركيةالامبرياليةمعالقوىوهوازين

منذالمنطقةلتسليحالغرباحتكاوكسرانبعدخاصة.العربيةللجيوشموضوعيا

العربيةالجيوشقبتسليخالاشتراكيةوالكتلةالسوفياتيالإتحادوقام5591عام

النوعياتتكنولم.لاسرائيلالغربيالتسليحكمياتتفوقالسلاحهنبكميات

هذاتثبتا739وحرب،ْالغربيةالاسلحةنوعياتعنجملتهافيكثيراتختلف

عمليا.

العسكريةالإستراتيجيةاو،الاسرائيليةالامننظريةانوالخلاصة

كانالتياو،7391(اكتوبر)الاولتشرينحربفيطبق!تالتي،الإسرائيلية

جماعهيواتما.تقهرل!سحريةقوةليست،عناصرهابكاهلتطبيقهاالممكنهن

فعلياسدهايمكنل!،الصراعطرفيممكناتبينهائلةفجواتلسدوضعتمبادىء

لإدارةعلياواستراتيجيةسياسيةاستراتيجيةضمنالعربيةالعسكريةعملتهااذا

خوضعلىالعربيةالامةبقدراتمطلقاايماناهؤهن،ثوريطابعذاتالصراع

والصهيونية.الإهبرياليةضدهنتصرفضال



؟.73i؟/.لم26عدد"معار!فصح!فه،اولحهثروص5م!لاو.ب!ل!د-)1(

السابق.المرجع-)2(

،87191العو!ةدار"بيروت،سعيدعئمانتربة"الاصرائيلىالجشونكوشانشاء"عغال،الون)3،-

.66صفحة

.؟6/6759/عدد(الملحق)احرونوتيديعوت،بانالحر"اسراثيل،تال-(4)

الجفرافيةوالاوضاعالبشريالكمص!لىفياصرائيلعلىمنوقينكانواالعربانهذابحديثه،تال5يصد.

بة.فنصكلااوالمواز

ال!ابق.المرجع،اصرائبل،نال)5(-

72؟7صفحة"السابقالمرجع"!فال"آلون)6(- .i؟،

.57؟صفحة"السابقالمرجع،!عنال"آلون)7(-

.هصفحة74؟لم6/عدد5دافارصحيفة5انفسناعلىالاعإدنقد،دان،هوروفينق)8(-

حينعلى.مربعكلم.87.2.تبلغ67حربقبل(فلسطينفيالمحلةالارضاي)اصرائلمساحةكانت.

النربيةوالضفة،مربعكلم363غزوقطاع،مربعكلم؟8986،المذكوؤالحربضبالمحتلةصيناءحجمبلخ

AVAمربح.كلم؟015الجولانومر!فعا!"مربعكلمه

.236صفحة"السابقالمرجع،!نالآلون-)9(

.246صفحة"الحعابقالمرجع،ي!نال"الون-(01)

.74؟لملم3عدد"السابقالمرجع"دان8هوروفينثى-؟()؟

الصابق.المرجع،اصرائبل"تال-)12(

/؟.لم28عددهاَرتحىصح!فة،الاستثفار"بافلمه،اوليهثروس:الحرب"زئيف"ض!ب-131(

..شحة*9؟
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الاسائيليةالعسمكلريةالقوةه
سنواتخممم!في

7391-7891+

حرباعقابفيالصوريةالجبهةعلىجرتالتيالإستنزافحربمرحلةاثناء

فيالمذكورةالجبهةعلىالقواتبمينالفصلاتفاقيةتوقيععناسفرتوالتي،7391

هقالا"احرونوتيديعوت)لصحيفةالعسكريالمعلقكتب،315-74-

يمنحلوحبذا)فيهقال74-4-024يوم"؟اينالىالاصىهـاثيلىالجيش"بعنوان

لووحبذا...نفصعهتنظيمويعيديستريحكيهادئةسنواتبضعالإسرائيلىالجيش

.(هراجعةهرحلةفيتمربأسرهاالعسكريةالمؤسسةكانت

هاَرتس""صحيفةفيهقالا،ذاتهاالفترةخلال،"شيفزئيف"كتبكما

،ا!وءهنفترةالىالانبحاجةالاسرائيلىالجيشانأفيهقال74-5-12في

الىبحاجةوالجيش.شديدةباهتزازاتقياداتهوهرت،قاسيةحرباخاضانبعد

الدولةفيل!القيادةفيتغييرالانويجري.والترهيموالبناءالانتعاشاجلمنهدوء

لترسيخفترةالىبحاجةالجددوالقادة.العسكريةالقيادةفيايضابل،فحسب

واضحةدلإئلهناكاصبحتوقد،ذروتهافيهذهالترهيموعملية.احهاههم

الجيشواعدادبهدوءالعمليةهذهاشتمرارمنسيمكنالقواتوفصل.للاستقرار

الاسرائيلى(الجيش)كتابهؤلفاانهى7591العاموفي.،للمستقبلالاسرائيلي

انهفيهاقالابعبارة"هورويتزدان"و،لوتواكادواردأوهما،لندنفيالصادر

واذا،اكتوبرحرباعقابفيانطلقتالتيالاهيركيةالسلامهبادرةاخفقتهااذا"

التعديلاتبضعليهاواجريت.7891(سبتمبرأوايلول(اضطس)آبع!دفلسطينيةونثؤفينشرتْ

الاستراتيجيةالدراساتمعهدعنصاثرالعسكريالقوىلميزانثوليتقريراخرضوءعلىوالارقامالمعلوماتفي

A-78عامعنالبريطاني 7Aا
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يخوضسوفمختلفااوجديداجيشافان،اخرىمرةللقتالاسرائيلاضطرتها

كانالذيبالقدو،7391العامفيقاتلالذيالجيشعنيختلفجيشا،القتال

69جيشعليه V؟49جيشعنفيهمختلفااA!)1(.

هوردخاي"للجنرالىحديثا!نيوزويك"مجلةنشرت-5-اوفي

انجزتهااكحران)فيهقالىالاركانرئاسةمنصبهنللتقاعداحالتهعقب،"غور

وانجازي.7391حربعقبوسوويامصرهعالتفاوضفيمشاركتيهواهمية

فيهاصبحالذيالحدالىالاسرائيليةالقواتتسليحاعادةهواهميةالاكثرالثاني

تحقيقفيالإملهناكبرهيالحربببدءالمخاطرةانالانيدركونالعربهعظم

)2(0"هؤاتيةنتيجة

تدخلهبالغةهنانفااليهاالمشارالاقوالتضم!بعضقدعماالنظروبغض

منفان،الدربيةللمعنوياتالمضادةالاسرائيليةالنفسيةالحرباساليبضمن

خلالالادرائيليةالعسكريةالقوةعلىطرأتالتيالتطوراتبثالضروري

اله!دوءهنكبيرةبدرجةاسرائيلفيهاتمتعتالتي،الاخيرةالخمسالسنوات

قدرلهاموضوعيتقييمواجراء،القواتبينالفصلاتفاقياتبفضل،والاستقرار

نحاطرالعربيالادراكيجنبتقييم.عنهاالمعروفةالمعطياتوضمن،الاهكان

خلقالىتؤديالتى،تقديرهافيالمبالغةوهنزلقات،المذكورةالقيوةهنالتقليل

الاسرائيلية،القوةفاعليةهنيزرر،العربيةالنضاليةللارادةذاتيرادعوترسيخ

العربية.للقوةالكاهنةالاهكاناتحقيقةهنويضعف

عدةالاسرائيليةالعسكريةالقواتلحقتالتيالتطوراتوتتضمن،هذا

بحجموبعضها.البشريةالقوةبحجمبعضهايتصل،نواحاو،عناصر

والمعداتالاسلحةونوعيةبحجموبعضها،العسكريةوالوحداتالتشكيلات

وادارةالتكتيكاتبنوعيةالاخروالبعض،والإداريالتقنيالاداءكلاءةورفع

والتدريب.والقيادةالقتاليالتنظيمبنوعيةوالبعض،العمليات

العسكريةالقوةلحقتالتيالتطوراتعلىالدراسةهذهفيبحثنافصروسوف

البشريةالقوىحجمحيثمن،الاخيرةالخمسالسنواتخلال،الادرائيلية

النواحيبقيةاها،الاداءكفاءةورفعوالمعداتالتسليحونوعيةوحجموالتشكيلات

دراساتالىحاجةفيفهي،والتنظيمالتكتيكيةوالعقائدالقتاليبالمذهبالمتعلقة

بها.خاصهاخرى
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البنعرية:القوىحجمؤيادة

القوىفيضخمكميبتفوقيتمتعون،زالواوها،كانواالعربانرغم

5691و8491حروبفيالاخيرةاستطاعتفقد،لاسرائيلبالنسبةالبشرية

ثلةالمماالقوى،وتشكيلاتهما،عددهافيتفوقبشريةقوىوتحشدتعبىءان6791

فيعملياالحمقدولقدمتهاالتيوتلك،العربيةالمواجهةقوىحشدتهاالتي

للحشدبالنسبةاو،المتجابهةالقواتلاجماليبالنسبةسواءوذلك،القتالىساحات

.العملياتاثناءالرئيسىالجهدمحاورعلى

،!غلوب"الجنرالىقدر،48-5-15فياي،4891حرببدايةففي

،جندي005021.بنحوالنظاهيةالعربيةالقواتاجمالي،الإردنيالجيشقاثد

التالي:النحوعلىهوزعين

يسمىوكان)الاردنيالجيشفي0045و،المصريا!ىفيألاف01

0001والعراقيالجيشفي0003والسوريالجيشفي0003و(العربيالفيلق

اللبناني.الجيشفي

ولكن)3(.الصهيونيالكيانتشكيلاتلدىهقاتلالف65نحوهقابلوذلك

دراسةبعد،)،(!السلامارضفيالحرب"كتابهفييقرر!البدريحسن)اللواء

الحربيةالقواتاجماليان،المصريبالجيشالمتعلقةخاصة،الحربوثائقفي

النحوعلىموزعين،جنديالف15بنحويقدركان48-5-5؟يومالنظاهية

التالي:

و،(واليمنوالسودانوالسعوديةهصرأالمصريةالجبهةعلىجندي0005

0001و.سورياجنديا876Iو،عراقيجندي0025و،اودنياجنديا0455

الف67نحومقابلوذلك.مشاةكتيبةا4علىجميعاموزعين.لبنانيجندي

البشريالتفوقنسبةاناي.مشاةكتيبة32علىموزعين،صهيونيجندي

.االى302التشكيلاتوفي،\الى404الافرادفيكاشطالاسراثيلى

اجما!بلغ،-748-9فياي،الاولىالهدنةاعقبتالتيالمرحلةبدايةوفي

علىهوزعين.هشاةكتيبة24تضمهم،جنديالف31نحوالعربيةالجيوشافراد

التالي:النحو
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5)اردنيجندي0005و،(مشاةكتائب9)مصرىِجنديالف15

كتيبهَألبنانيجندي0001و،(كتائب13سوريجندي003و.،(كتائب

.(كتائب6)عراقىجندي0007(وواحدة

نااي.مشاةكتيبة42علىهوزعيناسراثيلىجنديآلافا56نحوهقابل

فيأالى1و70،الأفراداجماليفياالى403كانتالاسرائيلىالتفوقنسبة

(0).القتاليةالتشكيلات

وبريطانيااسرائيلمنكلبمواجهةهصرفيهاانفردتالتي،5691حربوفي

،جنديالف091نحوالعاهةالتعبثةعندالاسرائيلىالجيشلدىكان،وفرنسا

امكانيةعمليالهتتحلم،6(ةالمصريالجيشلدىجنديالف09نحومقابل

محاورعلىالمحتشدةالأيسرائيليةالقوةيعادلنحوعلىبسيناءالجبهةفيحشدهم

العدوانبدءعند،المصريةالقيادةلدىكاناذ.نحوايعلىالرئيسيةالعمليات

كتيبةو2هشاةكتائب8،غزةوقطاعسيناءفي56-01-92يومالاسرائيلى

3وههدرعاتكتائباو.مشاةكتيبة35هقابل،هدفعيةكتيبة3؟وههدرعات

حققالذيالاهر،الجنوبيةالاسراثيليةالمَيادةلدىكان!ت،هدفعيةكتيبة

الىااو.المدرعاتفياالىوهالمشاةفي1الى504بلغتتفوقنسبةللاسرائيليين

الأحتياطيةالقواتلتدخلالملائمةالظروفاوالوقتيتوفرولم!)7(المدفعيةفي

مدرجماتلواءيضمتوالتي،العدوانلمواجهةسيناءالىارسلتالتيالمصرية

الىويضاف.هيكماعملياالبريةالقوىهيزاننسبةبقيصَثموهن،هشاةولواءي

علىوتأثيرهالفرنسى-البريطانيالتدخلعنالناتج،الساحقالجويالتفوقذلك

.القتالمجرى

نحو،العاهةالتعبئةعند،الاسرائيلىالجيشلدىكان6791حربوفي

اجماليهنهميتألفكانهقاتلجنديالف016نحوهقابل،جنديالف265

حزيرانههعشيةسيناءفيجنديالف؟0rنحوهنهمحشد،المصريالجيش

جنذيالف65ونحو.اليمنفياخرينالفا03نحوهناكوكان،67(يونيو)

المتاحةالعربيةالقواتمجموعاناي.اردنيجنديالف05وحوالى،سووي

ناهذاوهعنى،جطيالف245نحويبلغكان،النظريةالناحيةهن،عمليا

.جنديالف02نحويبلغالافرادفيعامتفوقلديهكانالاسرائيلىالجيش
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سنجدالمقاتلةالتشكيلاتعلىالبشريةالقوةهذهتوزيعجانبالىانتقلناواذا

مدرعا،لواءاو؟هظليينالويهَو3هشاةلواء24لديهكانالاصرائيلىالجيشان

38نحوجملتههااي،المدفعيةووحداتالمستقلةالدباباتكتائببعضبخلاف

يوازيوماهشاةلواء18سيناءفيلديهكانالمصريالجيشانحينعلى."8(لواء

.لواء25نحوجملتهمااي،هدرعةالوية7نحو

يا،مدرعانولواءان،هشاةالوية7الجولأنلالديهكانال!وريوالجيش

ا،رددن6لنهرالغربيةالضفةفيلديهكانالأردنيوالجيش.)9(الوية9مجموعهها

العربيةالجيرشاناي\(ْ)ْالوية8مجموعههااي،هدرعانولواءانمشاةالوية

كافةاشتراكواهكانيةضرورةمعناهليس)وهذاالقتاليةالجبهاتفيلديهاكمانالثلاثة

ولكن.اسرائيليالواء38مقابل،لواء42بنحو(الفعلىالقتالفيالتشكيلات

منهاالاستفادةمنالعربحرم،(الوية4)هذهالضئيلةالعربيالتفوقنسبة

الحركةهيزةهنالاستفادةلهمتكفلالتي،العسكريةالقيادةوحدةافتقادهمبسبب

دوللأحاطةالجغرافيةالظروفلهمتوفرهاالتىتلك.الخارجيةالخطوطعلى

الضغطتنسيقطريقعن،المحتلةفلسطينهنالصهيونيبالكيانالمواجهة

علىالمناورةفيا،سرائيلىالعدومخططاتلاحباطالجبهاتكلمنالعربيالعسكري

لأولوياتوفقا،تباعاحدةعلىعربيةجبهةكلعلىوالتركيز،الداخليةالخطوط

.للحربالموضوعةالعاهةالاستراتيجيةالخطة

الخرقنقاطفيالكميالتفوقتحقيقفيالاسرائيلىالعدونجحنفسهالوقتوفي

عنالعربيةالاولالنسقلقواتوعزله،الهجوهيةالمبادرةلأخذهنتيجة،الرئيسية

طرقعلىالجويةالسيطرةخلالمن،الاستراتيجيوالأحتياطيالثانيالنسققوات

الجويةللاسلحةالمفاجئهَالجويةللضربةنتيجةحققهاالتيالسيطرةوهيالمواصلات

لحقالذيالمعنويالأضطرابالعواملهذهنتاثجهنوفاقم.الارضعلىالعربية

فيبالحفكيرتسرعوجعلها،الاولىالجويةالضربةاثر،العربيهَالعسكريةالقيادات

عجزعنفضلا،مصيرهاتواجهالاولالنسققواتوتركالاستراتيجيالانسحاب

المناسبينوالمكانالوقتفيالاحتياطاتوتحريكالعملياتادارةفيالقياداتهذه

الاسرائيلىالعدوحققولذلك.القصيرةالحربظروفضمن،اللازمةوبالكفاءة

،(الأوغدات)الثلاثالفرقضمتاذ،المصريةالجبهةفيواضحاكمياتفوقا

عجيلة،ابووه"رفح-غزة)قطاعبينفيماالاولىالرئيسىالخرقحققتالتي
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كتائبوالباقيمتكاهلةالويةشكلفيهنها15هدرعةالوية7نحو،سيناءبشمال

بخلاف)قليلااكثراووهظليينهشاةالوية4ونحو،(مستقلةهيكانيكيةدبابات

وطرقالمستعمراتفيدفاعيةبمهامهكلفةكانتاخرىهشاةالوية3نحو

فلسطيني(تحريرجيشوواحدهصرية4)هشاةالويةهنحوهقابل.(المواصلات

وأرفح"وأغزة"قطاعثأموزعةكانت،قليلااكثراوهدرعالواءيوازيوما

قواتتقريباتوازتوهكذا.هنهاالقريبةوالمواقع"عجيلةابوو"(زويدالشيخأ

المدرعةتشكيلاتهاجماليفيالتوازيميزةالمصريالجيشوفقد،الطرفينلدىالمشاة

المرحلةفيتفوقنسبةالادرائيلىالجيشوحقق،سيناءفيالمحتشدةدباباتهوعدد

.المدرعا!فىاالى7نحوبلغ!المعالفىوالحاسمهالاولى

لدىكانفقد.العربلصالحالشىءبعضالصورةتغير!ا739حربوفي

هقاتل،جنديالف275نحو،التعبئةهنساعة72بعد،الاسرائيلىالجيش

الوية5وهشاةالوية9وهيكانيكيةالوية01وهدرعالواء02-18علىموزعين

الىبالقياس،لواء44نحومجموعهمااي،)1؟(المدفعيةتشكيلاتعدا،هظليين

زيادةفيهوالحربينبينالرئيصىالفارقانالواضحومن.67لواءعام38نحو

فيوذلك.العاديةالمشاةالويةنقصحسابعلىوالمظليينالمدرعةالالويةعدد

و8هدرعةالوية9نحوعلىهوزعينصريهقاتلجنديالف026نحومقابل

هغاويرالوية9-8ونحوهظليينولواءيمشاةلواءو12هيكانيكيةهشاةالوية

نحومجموعهمااي،المدفعيةتشكيلاتعدا،)12(بحرياثزالولواء،(صاعقةأ

3r012حوالىالسوريالجيشلدىوكان.كويتيواخرفلسطينيولؤاء،لواء

الويةو7هيكانيكيةالوية6وهدرعةالوية9نحوعلىهوزعين،هقاتلجنديالف

.لواء)13(24مجموعههااي،المدفعيةعدا،محاهغاوير4ولواهشاة

هيكانيكيينولواءينهدرعةالوية4!طقوةالقتالاثناءالعراقارسلتوقد

هدرعا،لواءالاردنارسلتكما.الوية8مجموعههااي،هغاويرولواءهشاةولواء

الجانبهنفيهااشتركالسوريةالجبهةاناي.مغربيهشاةلواءهنالكوكان

عدا،هغاولرالولهو3هشاةالوله9وهعكانعكعهالولهو8هدرعالوإء41العربي

7391حربفيشاركواقدالعربيكونوبهذا،لواء34مجموعههااي.المدفعية

اسراثيليا.لواء44نحوهقابللواء75بنحو
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وحركتوحشدت،هناسبوقتفيالقوىهذهكلتجمعتلوالحالوبطبيد"

الحربنتائجعلىبكثيرافضلتأثيرهالكان،القتالمراحلىطوالافضلبطريقة

جسدت،نواقصمنشابهاهارغم،العربيةالتجربةهذهولكن.ألاخيرةا

وقتفيالجبهاتمختلفعلىتتمالمستقبلفيجديدةعربيةحربخطرلاسرائيل

اسرائيلتسميههامقابلالمتفوقالعربي!الكم"خطرجسدتثموهن،واحد

محموهةبصورةالأمراثيليةالصكريةالقيادةعملتولذلك.المتفوق؟بالكيف)

عددصطومن،الإفرادعددحيمثهن،البريةالقواتحجمزيادةعلى

علىوقدرتها،البمثريةطاقتهابهتسمححداقصىالى،المقاتلةالتشكيلات

للتعبئةالقابلالاسرائيلىالجيشعدداصبحولذلك.والمعداتالاسلحةااستيعاب

عندالعددويرتفع،)،1(جنديالف375نحو؟9VAعام،ساعة24نحوخلال

وكلالاداريةالوحداتيضمون،الفا؟95نحوالىتماهاالتعبئةاستكمالى

عما36%360بنسبةعدديازادتبالجيشالاولالصفقواتاناي.الاحتياطي

.7391عامعليهكانت

لواء24بنحو789؟العاماواخرفيالاسرائيليةالمقاتلةالتشكيلاتوتقدر

المدفعيةالويةعدا)ظليين1الويةو6مشاةالوية9وهيكانيكيالواءو12هدرعا

.)15(المدفعببخلاف،لواء؟هنحومجموعههااي،(التسعة

147نحواعفاءالغاءهن،الاسرائيليةالبشريةالطاقةفيالزيادةهذهوتأتي

فيالمقيميناليهودهنالفا35نحووتجنيد،العسكريةالخدهةهنشخصالف

الاسرائيلي،الجيشفيالماضىفيخدهواقدكانواالذين،وكنداالمتحدةالولإيات

2الى02هنللنساءالحسكريةالخدهةهدةوزيادة tشهرا.

النوعية،حسابعلىتمتانماالبشريةالقوةفيالزيادةهذهفانالحالىوبطبيعة

الصحيةاللياقةشروطفيالشديدللتخفيفنظرا،بالضرورةنسبياستتدنىالتي

زئيف)اشاروقد.الإحتياطيينالمجندينسنوارتفاعللمجندينالمطلوبةوال!نفسية

العودةالانتقرر741-؟.-28يوم"همارتس)فيفقالالمسألةهذهالى(ثعيف

زيادةتقرركما،الخدهةهنالمعفيينهنالالافعشراتوضعفيالتدقيقالى

ت!غيير،الصددبهذاستتخذالتيالوسائلبينوهن..التصفيةعمليةفيالتشديد

مجموعاتثلاثهناككانت،الاخيرةالفترةفحتى.الجيشفيالطبيةاللياقةنظام
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الوحداتالىكلهاوجهت،82فوقهاوهي،العلياالمجموعة:الطبيةاللياقةهن

الثالثةوالمجموعة.الخلفيهَالخطوطالىتوجهوكانت،الثانيةوالمجموعهَ.الميدانية

فقط،مجموعتانالانهناكوستكون.الخدماتالىتوجهوكانت،ا!ش!ة

الى")16،.واشارالميدانيهَالوحداتالى65علىلياقتهمتزيدالذينكليوجهبحيث

القوات9عنهقالهفي"غريافيلدفانماوتن"البريطانىالكاتبذاتهاالمسألة

،يالضرورهنكاناانه"ووسيى9مجلةفيالمنشور"7591-7391الاسرائيلية

يمكنحتىالمجندينفيالمطلوبةالكفاءةهستوىتخفيض،الجيشتشكيلاتجميعفي

اضطر،الجويةالقوةطيارياي،النخبةسلاحفيوحتى،الرجالمنمزيدتجنيد

لهذهوستكون)7!إأ؟هؤقتةلثترةالاقلعلى،اللياقةمستوىتخفيضالىالسلاح

علىالافعالقأثيرهاالأسرائيلية،المقاتلةوالتشكيلات،البشريةالقوةفيالزيادة

حيثهن،حدةعلىالعربيةالمواجهةالدولمنواياسرائيلبينالقوىميؤان

فياهميتههنكبيراجانباسيفقدالتفوقهذاولكن.اهميتهلهكميتفوقضمان

مااذااكثراهميتهوتقل،الثلاثالمواجهةدولبينفعالعسكريتعاونوجودحال

حيثمنهلائمةبصورةالعسكريةطاقتهاحشدفيالعربيةالدولجميعنجحت

العسكريةالبشريةالقوةزيادةهسألةفانولذلك.القيادةووحدةوالمكانالزمان

دولةلكلالاستراتيجيالتخطيطحساباتمنهاماجانباتحتلانيجبا،سرائيلية

العربي-لقوىاهيزانحسابفيكاملةبجديةوتؤخذ،العربيةالمواجهةدولهن

العربيالجانبلصالحفعالاستراتيجيتوازنلأيجادالسعيوفي،الأسرائيلى

المواجهة.فيالاستمرارفيالراغب

نوعيته:ووفحالتسليححجمؤيادة

على7391حربنهايةمنذالاسرائيليةالعسكريةالمَيادةجهودتقتصرولم

حجملزيادةهنطقيةكنتيجةايضالهابدلاكانوانما،البشريةالقوىحجمزيادة

هنوترفعوالمعداتالاسلحةحجمتزيدانمن،والبحريةوالطيرانالجيش

بالقدر.لقواتهاالحركيةوالقدرةالنيرانقوةمنتزيدكي،الاهكاناقدرنوعيتها

وقواتالاسرائيليةالمسلحهَالقوةبينالقائمةالثغرةهن،هاحدالى،يسدالذي

بماالقوةهذهاداءكفاءةولرفع.الكمحيثهنالاقلعلىالعربيةالمواجهةدول

للقيادةوتم.(الغفرانيوم)حربعنهاكشفتالتيوالخبراتوالنواقصيتلاءم
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قواتهاوتطويربناءاعادةفيمخططاتهاهنالأكبراالجزءتنفيذالاسراثيلية

الو،ياتلهاوفرتهاالتيالضخمةوالمالية،العسكريةالمساعداتبفضلالمسلحة

امكنولذلك.الإخرىالغربيةالدولىوبعض،اساسيةبصورةالاهيركيةالمتحدة

هبلغا749عامخلالالدفاعيةوهتطلباتهاالمسلحةقواتهاعلىتنفقانلاسرائيل

93. Alهليون21404و،7591عامدولارمليون55203و،دو،رمليون

مليون03103وهبلغ،7791عامدولار18(ةهليون92504و،7691عامدولار

الاسرائيليةالحكوهةنفقاتهنكبيرةنسبةالمبالغهذهوشكلت.78؟اعامدولار

تواليعلى.)91(03%40و4032%و7056%و05%10و51%بنحوقدرت

القوميالناتجاجماليهنعاليةنسباتمثلالنفقاتوهذه.789؟-74السنوات

67عام36%30و75عام35%90و74عام31%80بنحوتقدرلاسرائيل

سكانعددانتذكرناواذا.(غيرهعروفة78عامنسبةتزالولا)9277%عام90و

كثافةهدىلنايتضح،(اليهؤدهن)ملايينثلاثةنحوويقاربصغيراسراثيل

47عامدولارا173،1بنحوقدروالذي،الواحدللفردبالنصمبةالعسكريالانفاق

1 0 0 4 5 j0`1)'"10201و75عام 1 7 j `V l fl78عامو77887عام،

هنالواحدالفردثصيباناذ.المواجهةدوللدىالمماثلةالانفاقلنسبةبالقياس

و128و163و111نحو7477-سنواتفيبلغمصرفيالعسكريةالنفقات

و69و64نحوVA-74سنواتخلالسوريافيوبلغ،التواليعلىدولارا211

و07وههو57و54الاردنفيوبلخ،التواليعلىدولارا138وو132138

صغرفاننفسهالوقتوفي)22(.المذكورةالسنواتخلالالتواليعلىدولارا301

المواجهةدولفيالعاهلالجيشلحجمبالقياس،اسراثيلفيالعاهلالجيشحجم

هناكبرنسبةانفاقاهكانيةالاسرائيليةللقيادةيتيح،(وسورياهصرخاصةا

دولجيوشتنفقهاالتيتلكعن،والتدريبالتسلحعلىالعسكريةنفقاتها

وارتفاعقواتهاوحركيةالناريةقوتهازيادةعلىاسرائيليساعدالذيالإهر،المراجهة

عددنسبةبازديادحالياهاحدالىتاثرتقدالميزةهذهكانتوان،كفاءتهاهستوى

،73حربقبيلالحالعليهكانتعما،الاحتياطيالجيشالىالعاهلالجيش

هتطلباتومواجهةكفاءتهلرفع،الدوريةالاحتياطيتدريببازفىياد.فتراتوكذلك

علىالانفاقنسبةلزيادةنتيجةوايضا،الحديثةالمتطورةوالمعداتللاسلحةاستيعابه

لضمان،73حربقبلالحالعليهكانعما،والمركباتوالمعداتالاسلحةصيانة
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الحربنواقصلتكراوهنعا،بفاعليةالاحتياطىقواتاستخداموصرعةكفاءة

التسليحعلىالاسرائيلىالعسكريالانفاقلكثافةيبقىكلهذلكورغم.المذكورة

والاقتصاديةالمماليةالمساعداتضخامةوانخاصة،الكبيرةاهميتهوالقدريب

اليهااشرناالتيالجديدةالاعباءنتائجمنالكثيرتعوض73حربعقبالإميركية

انفا.

صفقاتنفاصيلفيالدخولودون،الننيجةوفي:الجويئا!ة-ا

وبريطانياالمتحدةالولاياتمناسرائيلعليهاحصلتالتيالمختلفةالاسلحة

القتالطائراتعددارتفع،تلتهاالتىالخمسوالسنوات73حربخلالىوهولندا

-ف!25هنها،)23(طائرة068نحوالى7891عامالاسرائيلىالجويالسلاخلدى

اسرائيلفيمطورة،!3-ميراج"03و!كفير0015وأفانتوتم)025و"15

قوةتركيزالقوةهذهوتستطيع.!هوكسكاي)275و،أنيشر)باسموتعرف

حالةفي،الواحدةالطلعةفيالقنابلهنطنا8892نحومجموعهافيتبلخنيران

الطلعةفيجوجو-صاروخاًاو.6"9،القصسوىبالحمولةالجسويالقصف

7391فيالاسرائيلىالجويالسلاحكانولما.الجويا،عتراضحالةفي،الواحدة

(هوكسكاي1651(وحوالىفانتوما"04نحوتضمقتالطائرة365نحويمتلك

سوبرو)!4هيستير-"انواعهنالقديمةالطائراتعدا)1-3ميراج)06ونحو

كانتلانهانظرا،َطائرة08حوالىوعددها"اورغان)و!2-فوتور)و!هيستير

لهذهالناريةالطاقةوكاش!،(الخدهةخارجوتعتبراساساالتدريبفيتستخدم

القنابلمنطناا718نحوقصوىبحمولةالجويالقصفحالةفيتبلخالجويةالقوة

.الجويالأعتراضحالةفيجوجو-صاروخا069ونحو،الواحدةالطلعةفي

بنسبة77-73السنواتخلالزادتقدالاسراثيليالطيرانقوةانيعنيوهذا

الجويالقصفنيرانقوةفي29073%وبنسبة،القتالطائراتعددفي03086%

جو-بصواريخالجويالأعتراضحالةفي%16،401وبنسبة،القصوىبالحمولة

اصابةعلىالقدرةحيثهنالاسرائيليةالطاثراتتسليحتطورذاتهالوقتوفي.جو

هنتوج!يههايجريارضجو-صواريخعلىلحصولهانظرا،بعيدهنالاهداف

هثل،للطائراتالمضادةالارضيةبالإسلحةاصابتهانسبةتقللهعينةهسافة

كلم،22بنحوالاقصىهداهيقدروالذيتلفزيونياالموجه(هافريك"صاروخ

25*1مديبلغوالذيالراداريةللاشعاعاتاللاحق"ارمس!تاندارد)وصاروخ
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-فوأأهوكسكايهو"الفانتومأطائراتالصاروخينوتستخدم،كلم

الذي"هوبو)نوعهنموجهةقنابلعلىحصلالاسرائيليالطيرانانكما.(15

توجيههيتمالذي"آيوول"فوعهنواخرى،ليزراشعةبواسطةتوجيههيتم

وبعداثناءاسرائيلعليهاحصلتالموجهةوالقنابلالضواريخهذهوكل،تلفزيونيا

آهنةهسافاتمنالعربيةجو-ارضالصواريخهشكلةبهالتواجه7391حرب

الهاهة.للاهدافالدقيقةالاصابةعلىاكبرقدرةا،سرائيلىللطيرانولتتوفر،نسبيا

،للافرادالمضادةالاسلحةمجالفينوعياالاسرائيلىالطيرانتسليحقدرةتزايدتكما

القنابلعلىوكذلك،العنقوديةالقنابلمنمختلفةانواعاترسانتهضمتانبعد

بطارياتفاعلبوشل،الافرادقتلعلىقدرتههنتزيدالتي،الارتجاجية

للمدفعيةالكميوالتفوق،للدباباتالمضادةوالصواريخ،جو-ارضالصواريخ

ويزيد،المتحدةالولاياتوفرتهالذي،الحديثالتسيىذلكوكل.العربية

الارضىالقصفنيرانقوةفيالكميةالزيادةاهيميةهن،النوعيةالناحيةهن،كثيرا

المئويةالزيادةنسبةمجردهناعمقمدلولاويعطيها،الاسرائيلىالطيرانلحقتالتي

اليها.ناا*التي

العربيةللغاراتتصديهسرعةحيثهنالاسرائيلىالطيرانكفاءةارتفعتوقد

منطاثرات4علىقائم،المبكرالجويللافذارحديثبنظاملتزودهنتيجةالمحتملة

المعاديةالطائراترصدعلىوالقادرة،طائربرادارالمجهزة!آيهوك2-اي"طراز

قيادةهراكزوتبليغ،هنخفضةارتفاعاتعلىتطيركانتلوحتىهبكرةهراحلمن

غرفةدورتلعبولذلك،اليهاالمعترضةالطائراتتوجيهثم،عنهاالجويالدفاع

معالتعاهلعلىقدرةاكثرالاسرائيلىالطيراناصبحوبهذا.ايضاالجويةالعمليات

،7391حربخبرةعنهكشفتهاخلافعلى،العربيةالطائراتمنكبيرةاعداد

نقطةالىللوصولبسهولة"كانمعرضاالاصرائيلىالجويالدفاعنظامانثبتحيث

الاسرائيليينالطيارينلافتقارنظرا،القصوىطاقفيفوقبمايعملبعدهايصبح

طائراتزيادةادتكما.!لهماللازهينوالانذارالتحكمهنالكافيالقدرالى

الاستطلاعوطائرات،الالكترونيالتشويشوطائرات،الالكترونيالاستطلاع

زيادةالى،!تشوكار)و"فايربيانوعيهنطياربدونالالكترونيوالتشويش

بوينخ-)طائرتيوجردهعخاصة،كبيرحدالىالهجوهيةالاسرائيلىالطيرانقدرة

هعلوماتاستخدامعلىقادرة،طائرةجويةقيادةكمراكزتعملان7017

701



الهجوهيالطيرانفيللطيازينمساندةوتوفير،وفاعليةبسرعةالمختلفةالاستطلاع

هامدرسوهو.المعاديةالجويالدفاعشبكةداخلنسبياآهنةاختراقممراتعبر

الطيرانلانونتيجة.الاسرائيلىللطيرانبالنسبةالمريرة73حربخبرةاكدتهاخر

فقد،مختلفةانواعمن،بالوقودجويتزويدطاثرات01يمتلكاصبحالمذىر

وخاصة،العربيالاستراتيجيالعمقفيالاسرائيلىالجويالهجومقدرةتزايدت

هنابعضدوكذلك،العربيالعمقدوذقواتتحركاتوضد،الاحمرالبحرفوق

ويجري،جرىنفسهالوقتوفي.الضرورةعندالعربيةالدولمنعديدفيالنفط

لرفعالمقاتلةالطائراتفيالإتصالواجهزةالالكترونيةالاجهزةانواعمختلفتطوير

اصبحانبعد،الاسرائيلىالطيرانلدىالجويالنقلقدرةزادتكما.ادائهاكفاءة

01و(-747بوينغ)هنها4)الانواعنحتلفهننقل)24(طائرةا0هنحولديه

منالتطورذلكويزيد،(الخهيركوليز!03؟-مى"24و"707-بوينغ"

تنفيذقدرةومن،الحرباثناءالخارجمنالاهداداتنقلعلىالمذكورالطيرانقدرة

عاهة،بصفةجواالمحمولةالقواتعملياتوتعزيز،العمقفيفداثيةاغارات

العمقفيالمتقدهةوالميكانيكيةالمدرعةللقواتاللوجستيكيالدعمقدرةودعم

العملياتي.

الطيرانلدىالموجودةالهليكوبترطائراتوثوعيةعددزيادةعنفضلاهذا

27مقابلهليكوبترطائرة2(ةه026نحويمتلكانهاذ،ملحوظةبدرجةالاسرائيلى

طائرةا8نحوالحاليةالقوةهذهوتتضمن.7391حربعشيةلديهكانتطائرة

تاو،"طرازهندم/بصواريخالمسلحة(كوبرا)"902-بلأمقاتلةهليكوبتر

المدرعاتمهاجةفيالاسرائيلىللطيرانفعالةقدرةيوفرالذيالاهر،وبرشاشات

!3و2-الويت)و6021و502-بل)طائراتجانبالىوذلك،العربية

."؟ا-سص5دملمبصواريخالمسلحة

انواعمختلفتنفيذعلىالاسرائيلىللطيرانكبيرةقدرةهذهالهليكوبترقوةوتوفر

مخملفعنفضلا،الموا!هننسب!اكبمهوباحجام،جواالمحمولهالعملعا!

الطيارين،وانقاذ،الجرحىاخلاءوعملياتالميدانياللوجستيكيالدعمعمليات

-س)نوعمنطائرة45تضمهذهالهليكوبتروانخاصة،المدفعيةوهلاحظة

طائرة24و(هعداتاطنان01اوطبيةحمالة24اوجنديا64الواحدةتحملأ"65

فريلونهسوبر)طائرةا2الىبالاضافة(حمالةا5اوجنديا03)"؟6-ص)
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01اوحمالة24اوجنديا44)"شينوك"طائراتو8(حمالة15اوجنديا28)

طرازهنارض-ارضصاروختحملانتستطيعالاخيرةوالطائرات،(اطنان

ا،صرائيليالمدفعيةلعسلاحيوفرالذيالامر،وطاقمهاطلاقهجهازهع"لانس"

بعضفي،بهاالتسللهنويمكنهالعملياتيةالصواويخبهذهالمناووةعلىكبيرةقدرة

داخلهناطلاقهاحالةفيالاصلىمداهاعنتبعداهدافلضرب،الحالات

الاسرائيلية.الخطوط

منهماوكل)"Yا2-بل"طائرة12و"502-بل)طائرة57ْالىبالاضافة

تنقلانتستطيعالاسرائيليةالهليكوبترقوةاناي،(جنديا12تحملانتستطيع

حربعشيةالمذكورةالقوةانحينعلى.الواحدةالطلعةفيجنديا5332نحو

و،!يلونفرسوبر215و"02؟-بل"03و(ر61-مى"طائرة42)7391

نحونقلتستطيعكانت(الجنودنقلحسابفيندخلهالمو213الويت"02

عليه!كانتعمامرة503تفوقباتتالمذكورةالنقلقوةاناي!فقطجندياا164

الرئب!عىالجزءتشكلالني،المدرعةللفواتبالغسبةاها:وتاورا!ة-2

A-7العامفيدباباتهاعددزادفقد،الاسرائيليةالبريةالقواتفياهميةوالاكثر

نابعد،()26(!ميركفاة)دبابة001نحوضمنهاهن)دبابة0037نحوالى97

قدرتالتيالحربخسائررغموذلك،7391حربعشيةدبابة0024حوالىكان

ناودالستعادتالتي،الاهيركيةالدفاعوزارةلتقديروفقا)دبابة084بنحو

.(المعطوبةالدباباتبعضلاصلاحنتيجةدبابة042الفعليةالدباباتخسائر

عامالوضععليهكانعماالدباباتعددفي05%نحوبنسبةزيادةهعناهوهذا

.739؟

73عامعربه0003نحوهنالمدرعهالجنودناهلا!عددزادنفسهالوه!وفى

وزيادة.ايضا05%بنسبةزيادةمعناهوهذا97-78عامعربة0045نحوالى

الميكانيكيةوالمشاةالدباباتفيالمتمثلةالأمرائيلىللجي!شالقتاليةالحركيةالقدرة

لها.المرافقة

من،والميكانيكيةالمدرعةللالويةالمصاحبة،الحركةذاتيةالمدافععددزادكما

الزيادةنسبةاناي،97-78عاممدفع007حوالىالى73عاممدفع004نحو

المدرعةللقواتوالحركيةالناريةالقدرةزيادةهقولةروكدوهذا،75%نحوبلغت
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الاسرائيلى.للجيشالهجوهيةالقدرةزيادةاي،الاسرائيليةوالميكانيكية

والمعداتالاجهضةفيوتعديلاتتطويراتاجريتنفسهالوقتوفي

نصف"3-م)نوعمنالقديمةالجنودوناقلات،بالدباباتاتإصةوالمحركات

قطعمعظمولتوحيد،73حربعنهاكشفتالتيالعيوبلتجنب،المجنزرة

وسائلطورتكما.!سنتوريون"و!باتون)نوعيهنللدباباتبالنسبةالغيار

الدوريةالصيانةتنظيمخلالىمنللقتالجاهزيتهاورفعت،بهاالخاصةالصيانة

يجري،اخرىهندسيةهعداتوطورت.الاحتياطيةالوحداتوهعداتلاسلحة

لتسهيلوبعضها،الالغاملحقولاجتيازهالتسهلبعضها،الدباباتعلىتر3يبها

الليلية،الرؤيةبمعداتالدباباتجهزتوكذلك.الوعرةالارضفيالحركة

المدرعاتاستخدامكفاءةهنيزيدمما،الخالدقيقللتصويباحدثومعدات

القتالية.قدراتهاهنويرفع

المدفعيةسلاخلقيوفد:الاخرىوالإسلعةالمدفعية-!ح3

علىالاعتمادخطورةعنكشفتالتي،73حربعقبمتزايدااهتماهاالإسرائيلى

الدفاعلتطورنظرا،الميدانفيوالمشاةالمدرعاتهساندةفيجويةكمدفعيةالطيران

عنأالدبابة-الطاثرة)ثنائيعزلفي،كبيرحدالى،ونجاحهالدربيالجوي

الىالاسرائيلىالجيشقيادةعمدتولذلك.الحالاتهنكثيرفيالبعضبعضها

،والذخيرةبالمعداتوتجهيزاوتدريباوتنظيماونوعاكما،المدفعيةسلاحتطوير

المدافحعددارتفعفقد،الجيشافرادعددزيادةاسباباحدالتطويرذلكوشكل

نحوهنالمقطورةالمدافعوعدد،هدفع007الىهدفع004نحوهنالحركةذاتية

مما6و.همأ02عيارالثقيلةالهاوناتوعدد،هدفع005حواليالىمدفعا025

الصوارييخ،راجماتعنفضلا28(ة،هدفعا000حوالىالىمدفعا055نحوهن

والهاوناتوالهاوتزرالميدانهدافعاجمالياناي.طملمودم/المدالحعمنومئات

فيقطعة0022حوالىالى73العامفيقطعة00IYنحوهنهاعددارتفعقدالثقيلة

غناثمهنهعظمهالانعددهاالمعروفغيرالصواريخراجماتعدا)-7778العام

قطععددفيالكبيرالنموذلكوانعكس،3083%نحوبنسبةاي،(67حرب

ذا،الاخرىوالوحداتالالويةعنالمستقلةالمدفعيةتشكيلاتعددعلىالمدفعية

.7891عامالوية9الى73عامالوية3هنالمدفعيةالويةعددارتفع
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هثلالأسلحةهنجديدةانواعالمدفعيةسلاحعلىدخلتنفسهالوقتوفي

السبطانةذيالحركةذاتيمم55؟عيار!901-م)المدفعمنالمعدلالطراز

الجيشبهزوداميركيوهومدفع)ا،صلىالنوعهنالابعد.والمدىالطويلة

،(78عاملبنانجنوبعدوانفيلهصوروظهرت73حربعقبالاسرائيلى

011نحسو)المدىالمتوسط!ة"لانس"طرازمنارض-ارضصواريخوهثل

احتمالعنفضلا،صواريخقاذف901نحوحالياهنهاتوجدوالتي،(كلم

العامحتىصواريخكتمائب4علىهوزعةصاروخقاذف004حتىزيادتها

-ماكس"طرازهن"عنقودية)حربيةوسبرؤتزويدهايتموقد،92(اة089

ذاتهالوقتوفي.الضرورةعندنوويةوسبرؤتسليحهاويمكن،"ْ)251(3

هدافعضمنهافأدخلت،المذكورالسلاحفيللطائراتالمضادالدفاعاسلحةطورت

للمدفعالاهيركيالمقابل)بالراداروالموجهةالسبطانةسداسيةالالية"فولكان9

،(73حربفيفاعليتهاثبتالذيبالرادارالموجه(الرباجميا)شيلكاالآلي

والقصيرةالحمراءتحتبالاشعةالموجهةللطاثرا!المضادة"بارالتشا"وصواريخ

وكلها،الطائراتضدالكتففوقمنتطلقالتيأردآي!،وصواريخ،المدى

المتحدةالولاياتهنعليهاالحصولجرى،طم/الميدانيالدفاعلتطويراسلحة

حربفي"7سام9وصواريخ"شيلكا!هدافعفاعليةثبتتانبعدالاهيركية

منجزءاوشكلت،المطورةأهوك"صواريخعلىالجويالدفاعحصل73.كما

نوعيتها،وتطورتدم/الاسلحةزادتكما.)31(لديهصواريخبطارية15

طائراتوكثرت،للدروعالمضادة"دراغرنأو!تاو)صواريخفادخلت

"كوبراأالطائرةهثل)نوعيتهاوتطورتدم/بالصواريخالمسلحةالهليكوبتر

منكلفةاقللانهاقريبااسراثيلعليهاسححصلالتي"005هيوز)والطائرة

العميد،75عامالادرائ!يليةالمدفعيةقائدالقىوقد.(نوعيةاقلانهابحكم"كوبرا،

نشرتهحديثفي،المدفعيةتطورعلىالاضواءبعض"شارونيناتان)ثاني

كانممااسرعالمدفيةسلاحزيادةمعدلىكانلقدافيهقال75-5-2في!دافار)

البواضيفت،السلاحهذافيالقواتحجمازدادلهذاووفقا...سابقالههقررا

هنكبيرةكمياتوادخلت،الذخيرةمخزونتضاعفكما،جديدةووسائلهعدات

السلاحهذاعلىادخلتكما...المدفعيةسلاحفيكغنائماخذتالتيالإسلحة

الج!يدةوالصيانة،الذخيرةوصولتاهينبهدف،الاداريةونبالشؤتتعلقتغييرات
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هثلوذلك،الخدهةفيللغايةحديثةمساعدةوسائلادخلتكما.للمعدات

المعركةارضوعلىالميدانفيالوحداتتسعشملهاالتيالالكترونيةالحاسبات

ذاتها.

تعديلاتعليهاادخلتفقد،بالوحداتالخاصةالاتصاللوسائلبالنسبةاها

سلاحاسنادوحداتتنقلالتيللالياتبالنسبةالحالوكذلك.وتحسينات

الظروفمختلففيالحزكةهتطلباتتلبيبحيثكلهاجهزتفقد،المدفعية

عنللدفاعتصلحباسلحةالمدفعيةجنودوسلح.الجبهةعلىتصادفهاالتيالارضية

والجنودالضباطمنكبيرعددتدريبتمكما.أمدافعهموبطارياتهوقع

وجودعن73حربكشفتانبعد،النيرانوادارةالمدفعيةتهديفعنولينالمسؤ

منهم.العديدت!ىريبهستوىوضعف،الفنعِينهؤلاءفينقص

اكضراصبحبحيمث،الميدانيةالهندسةسلاحقدراتتطويرجرىوقدهذا

،الالغامحقولفيواسعةممراتوفتح،الهندسيةالموانعازالةعلىوسرعةقدرة

عبوروسائلوتجهيز،والممراتالطرقوشق،القويهَالتحصيناتعلىوالتغلب

للقواتالقعَاليةالهندسةقدراتان73حربخلالثبتفقد،المائيةالموانع

نحوعلىمطلقاتختبرلمفيهاالرئيسيةوالعناصر،التنظيمسيئةكان!أالاسرائيلية

فشلت،القثاةبعبورالخاصةالمعداتهثل،الاساسيةوالمعدات،الميدانفيجيد

.9القتالهنحرجةاوقاتفي

علىقدرتهلزيادةنظرا،الادرائيلىللجيشالهجوهيةالقدرةتزايدتوبذلك

،وتوافرالوعرةالارضواجتياز،والمائيةالهندسيةوالموانع،التحصيناتاخراق

ذاتهالوقتوفي.ممكنوقتاصرعفيالمهامهذهلانجازاللازمةوالخبراتالمعدات

وتليفونات،لأسلكيمن،الأتصالووسائلهعداتتطوير،ويجري،جرى

للهاتفخطوطهداجهزةهناكاصبحت)الهاتفخطوطهدواجهزة،ميدانية

هدرا!لهالعسكرللمعادا!لعوافروبذلك،((هلعكوبمرطائرا!بواسطهالمماداني

وهن.الهجوميةقدرتهايزيدمما،القواتتحريكوسرعةالعملياتادارةعلىافضل

حربعقب،عاهةبصفة،الاسرائيليةالمسلحةالقوات!تالتيالتطوراتابرز

فيالاقلعلىيوما03لمدةيكفيهااصبحبحيث،لديهاالذخيرةمخزونتزايد،73

الاحتياطية،والمعداتالاسلحةهنادنىحدوتوفر.جديدةشاهلةحربظروف
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وا،الخارجمنومعداتاسلحةاستيرادالىالحاجةدونالمتوسطةالخسائرلمواجهة

،73عامحدثكما،القتالنشوباثرقصيروقتفي،خارجيجويجسرمد

حدالى،الاسرائيليةوالحسكريةالسياسيةالحركةحريةهاهشتوسيعبهدفوذلك

الجيشيملكهاالتي،هثلا،الدباباتارقاموتوضح.نسبيااستقلاليتهاودعم،ما

لهتسمحلديهالموجودةدبابة0037ادكميةانذلك،الحقيقةهذه،الاسرائيلى

هنكلتسليحاساسعلىوذلكدبابة1348نحوقدرهالدباباتمناحتياطيبتوفير

دبابة،36بنحوايكانيكيةالالويةمنوكل،دبابة08بنحو25ادالمدرعةالالوية

دبابة.2352هوالمذكورة36ادالالويةلتسليحاللازهةالدباباتمجموعيصبحاذ

دبابة،04بالميكانيكيةوالالويةدبابة001بنحوالمدرعةالالويةتسليححالةفياها

082يصبحالمذكورةالالويةلتسليحاللازهةالدباباتاباليفان Aثمومن،دبابة

A،731حربلخساثرمقاربرقموهو،دبابة082هوالمتبقيالاحتياطييكون

دبابة.084نحوقدرهاالبالخ

الجزءتلىبحيث،العسكريةصناعتهاقدراتزيادةايضااسرائيلوتحاولى

الاسلحةوبحض،الغيارقطعهنوالكثير،قواتهاذخيرةهتطلباتمنالاكبر

الاسلحةوبعض،(الخ"عرفا)الخفيفةالنقلوطائرات"هكفيرطائرات)الجوية

الاسلحةوبعض(الخ،هيركفاههردبابات"ا55عياروالمدافعالهاوناتأالبرية

والصواريخ"دبور"الدوريةوزوارق،ريشيف"الصواريخزوارق)البحرية

اضمادهاتقليلبهدفوذلك،والالكترونيةالهندسيةوالمعدات(الخ(غابرييل"

الدعمعناسرائيلتخلىاهكانيعنيلاذلكولكن،الاهكانقدرالخارجعلى

،المصدربعيدهستقبلحتىيمثلوسيظل،يزاليهاكانالذي،الاهيركيالعسكري

العسكريةالصناعةموضوعالاسراثيلية.)المسلحةالقواتوتجهيزلتسليحالبرئيععي

.(بهخاصةدراسةالىحاجةفيالإسرائيلية

ميزان"عنهقالهفي،كوردسمانهـ.انتوني"الاهيركيالكاتبلخصوقد

في!الاهيركيةالمسلحةالقواتمجلة)فيالمنشور"الاسراثيلى-العربيالقوى

الإسراثيلي،العسكريالتخسطيطاهداف،7791(اكتوبر)الاولتشرين

قواتهالقدراتبالنسبة،لاسرائيلالإهيركيالعسكريللدعمالمحتملةوالنتائج

القدراتبكلتتمتع"اسرائيل)ستخلقالمتحدةالولاياتان)فقالالمسلحة
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لعَغطيةالكافيةالاسلحةلاسرائيليكونفسوف.هجوهيهَحربلشناللازمة

يكونوسوف...وهصرسورياعلىهجومشنذاتهالوقتوفيالاردنيةالجبهة

الالتفافاوالعربيهَالجيوشلاختراقوالمدفعيةللمشاةاللازهةالحركةكللاسرائيل

والقوةالادرائيليةالمدفعيهَقوةفيجرتالتيالتطويراتوان...وتطويقهاحولها

العربيةالدفاعاتباسكات!الاسرائيليةالدفاعلقواتاست!ععمحالهجوهيةالجوية

تمتالتيالمطويراتتتيحوسوف.العربيةالجويالدفاعوانظمةللطائراتالمضادة

المضادةالاهيركيةللوسائلفعالااستخداماالاسرائيلىوالتخطيطالمعداتمنكلفي

هنوغيربا،للدباباتالمضادةوالاسلحة،التوجيهالدقيقةوالذخيرةللالكترونيات

عقبجرتالتي،الاهيركيةالعسكريةالتكنولوجيافيالتطويراتهنالعديد

والأنظمةالحركيةازالتوقد.القوىلميزانجداولايفيتظهرلاوالتي،7391

قدراتفيقائمةكانتالتيالضعفنقاطالاصائيلية(الادارية)اللوجستيكية

ايضاحماليااسرائيلولدى.!791العامفيالمدىبعيدةاللوجستيكيالاسناد

وتمتلك.البريةوالموانعالقناةعبربسرعةللتحركاللازهةالقتاليةالهندسةهعدات

لديهايكونانالمرجحوهن.الاقلعلىالذخيرةهنيوما03قدرههاحاليااسرائيل

الاعمادهناسرائيلىتحررجديدةاهيركيةاسلحةشحنةكلوان.بكثيرذلكهناكثر

التقديراتهذهفييتضمنقدعماالنظروبغض)32(."الاهيركيالإمداداعادةعلى

فان،هنهاتقللاوالعربيةالعسكريةالقدراتتطورنسبياتغفلالتيالمبالغةمن

هوجزةبصورة،اوردناهاالتيوالمعلوهاتوالإرقامالتقد.يراتوكافة،الاقوالهذه

وبصورة،تكشفانما،مغزاهانوضحانوحاولنا،هذهدراستنافي،للغاية

الطاقةحيثهنالاسرائيليةالغسكريةالقوةلحقالذيالتطورهدى،هوضوعية

لاننانظرا،والبريةالجويةالقوتينعلىبحثنااقتصر)والمعداتوالتسليحالبشرية

،(خاصةدراسةفيالإسرائيليةالبحريةالقوةفيجرتالتيالتطوراتعالجنا

عقبعليهاحصلتالتي،النسييالهدوءسنواتهناسرائيلاستفادةوحقيقة

هنلهاتوفيرهافيهاهةمساهمة"كيسنجر)الدكتورساهموالتي،7391حرب

تسويةلاسسسالتوصلدون،لاسرائيلالوقتكعسبعلىالقائمةسياستهخلال

التسوية.هذهلمثلممكنةاسسثمةكاناذا،عادلةشلمية
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الاسائيليةيةالبعره
ها.وب7391حربقبلى

هنالخاصةالمجموعاتالىالاسرائيليالبحريللسلاحالاولىالنشأةترجح

الرحلاتفيتشارككانتالتيو)شتيرن(وأارغون!)الهاجاناه(عصاباترجالى

.4891ا-459السنواتفيفلسطينالىاوروبامنجرتالتيالسريةالبحرية

،يهوديمهاجرالف001ونحووالذخاثرالاسلحةهنكمياتتهريبخلالهاوتم

وقد.الثانيةالعالميةالحربخلالالنازيةالمعتقلاتفيالسابقينالمعتقلينمعظم!ن

سلطاتهوافقةدونتمتالتياي)الشرعيةنجيرالهجرةعملياتفيضاركت

مملوكاكانبعضهاولكن،مستأجراكانهعظمهاسفينة65(البريطانيالانتداب

التيالصنحالأهيركية"لاندنورثأالسفينةهثل)المذكورةالصهيونيةللعصابات

شركةواششتهاا،هيركيالسواحلحرسفيالثانيةالعالميةالحربفيخدهتانسبق

الدولة)اسمعليهااطلقتالتي،،الهاجاناه)لحساب4791عام!بانامانيانأ

عملياتاحدىاثناءصدامالبريطانيةالمدهراتاحدىوبينبينهاوحدث"اليهودية

الىذلكبعدانضمتوقد،جددههاجريبئلانزالىفلسطينشواطىءالىتسللها

وضاركتواحدبمدفعوسلحت"InsEilat!اسمتحتالاسرائيلىالبحريالسلاخ

الدولةلنشاةالسابقةالسريةالعملياتعلىترتبوقد.4891)1(حربفي

السفن،منقليلىمعالبشريةوالعناصرالملاحيةالخبراتبعضتوافرالاسرائيلية

زوارقبعضضمالذي،4891عامالبحريالسلاختشكيلفياستثمرتالتي

العملياتفيللغايةمحدودوردلهكانثمومن،الطورب!وزوارقالدوريةوسفن

اوائلحتىمعلوهاتهاتحديثوجرى7791(ابريلأنيسان،6هالعدد،فلسطينيةشؤونمجلةفينثرت"

ا.AVAالعام
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للفرقاطاتتسليحاذوىوانخاصة،4891حربفيجرتالتيالحربية
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و"حيفا!و،يافا)و(ابيبتل9الرئيسيةهرافئهاالىالملاحةحركةتأمينعلى

بالكمياتوالوقودوالمركباتوالعتادالسلاحمنحاجاتهاوصوللضماناعكا9

ثمجبهاتعدةعلىالجاريالعربيالاستراتيجيالهجوموجهفيلصمودهاالكافية
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كمياتتوفردونحال،فيهاالمطلقشبهوتحكمهاالعربيةالدولتسليحمصاثرعلى

مجالاتفيوخاصة،الأسرائيليةللدولةتصديهافيلهااللازمالتسليحونوعيات

تفروبدون.(نسبيااقلبدرجةايضاوالمدرعات)والجويةالبحريةالاسلحة

كانفعالةجويةقوةتحميهاوالغواصاتالمدمراتهنقوةتضمفعالةبحريةاسلحة

اسرائيلعلىالبحريالحصارتفرضانالعربيةالمواجهةدولعلىالمستحيلهن

تنحىءلكياسرائيلعلىهلحةضرورةهناكتكنلمثموهن،4891حربخلال

متطلباتتاهينومحاولة،4891حربوطوالالدولةقيامعندفعالابحرياسلاحا

لها.المساندةالاهبرياليةالدولهنوالرجالالسفنمنالسلاحهذاهثل

:67و56حربيفيالاسائيليةيةالبعر

ا،سرائيليةالبحريةشهدتْا569و4891حربيبينالفاصلةالسنواتوفي

برطانيازودتهاانبعد،خصو!االنوعاوالكمحيثمنسواءقوتهافيهلخوظانموا

0171يبلخمفمالكلالقيامسىالوزنكاناذ،أيافا)و!ايلاتابالمدهرتين

115عيارمدافعباربعةمسلحهَهنهماوكل،(كاملةبحمولةطنا2ههوهأاطنان

.لمحغواصاتالمضادةالاعماقلقنابلقاذفات4وهم04عيارطم/هدافع6وهم

تعتبرانالمدهرتانهاتانوكانت.وضابطابحارا025هنالواحدةطاقمويتالف

عيارمدفعيناوبمدفعالمسلحةالقديمةللفرقاطاتبالقياسوضخمهَقويةحديثةقطعاً

القديمةالجلبلمحطةبالق!ياساو،الاولىالعالميةالحربهنالمختلفةمم65

فيبحريةعقد7عنتزيدسرعتهاتكنلموالتي2791عامالمبنية"لاندنورث9

491عامخلالىالاسرائيليةيةالبحرتس!تخدمهاكانتالتي،الساعة A.

الفتر0خلالالاسرائيليهَالبحريةاصابتهالذيالاخرالجديدوالتطور

وسفنالزوارقمنصغيرةقوةوجودهو،نسبياالمهاماتساعحيثمن،المذكورة

اوائلفيامحرائيلعليهاستولتالذيأالعقبةخليجعلىأايلات"هيناءفيالانزال

هذهولكن،(انذاكالأردنيالجيشقائدغلوبالجشالمعبالتواطؤ9491عام

شددتحين5591(سبتمبر)ايلولى12هنذالمذكورالميناءحبيسةظلتالقوة

فيحاميتهاوعزز!العقبةخيجهدخلعند!تيران!هضائقعلىالحصارهصر

الواقعة(نصرانيرأيمر"يخأالساحليةالمدفعيةمنبطاريةووضعت!الشيخلشرم"

"ايلات"منالملاحةفيتماماتتحكمبحيعث.9الشيخشرم"هنقليلاالشمالالى

i%%



مناساساتتالفالأسرائيليةالبحريةكانت569؟حربوعشية.الأحمرالبحرالى

الدوريةؤوارقبعضعنفضلاانزالىوسفينتيطوربيدزوارق9وهدمرتين

البحرية،الضاربةالقوةشديدافيتدنياذلكهعنىوكان،القديمةوالفرقاطات

قدرةلعدمفظراالاسرائيليةللسواحلفعالةتوفيرحراسةاهكاناتفيشديداوضعفا

يثيريكنلمالوضعهذاولكن.الدائمةالدوريةفيواحدةمدهرةمناكثرتشغيل

فظريتهااي،العاهةاستراتيجيتهابنتالتيالاسراثيليةالاركانرئاسةلدىالقلق

احتمالىهوطويلابحرياحصارا9وانأالقصيرةالحرب9مبدأاساسعلى،الاهنية

الحرب"لافتراضوفقالانه،هطلوبةليستكبيرةيةبحرقوةفانثموهنغيرهتوقع

اجلااوعاجلاانرفعهيتمسوفالعربيفرضهقدبحريحصارايفان"القصيرة

هيدانفيبهمالهزيمةالحاقبواسطةاو.الكبرىللقوىالدبلوهاصيالتدخلبواسطة

المؤنهنكافقدرتخزينالىاسرائيلعمدتولذلك.")2(العملياتْالبرية

البحريالحصارهذامثلتحملعلىقادرةيجعلهاوالذخائروالاسلحةوالوقود

تطويرهاالجاري،الجويةقوتهاعلىاعتمادهاالىبالاضافةهذا.الامدالقصير

ضدسواحلهاتأهينفي،البحريةالقوةنمومعدلاتكثيراتفوقكبيرةبمعدلات

الاخيرةالنتيجةفيولكن.هنهاالنهاريةخاصة،المحتملةالعربيةالبحريةهجمات

حالةفياسرائيلاماميصبحلننهاالنحواهذعلىالاصرائيليةيةالبحرضعفمعنىكان

في،الشاهلةالحربخيارسوىمحدودااوصغيراكانمهماعربيبحريتهديداي

هذهوفي.عمليةنتجةعنالدبلوهاسيةالدوليةالقوىضغوطتشعفرلماذاحالة

هرحلةتدخلبدأتقدالمصريةالبحريةكاشط،5691حربعشيةاي،الاثناء

الاسلحةصفقةبمضضىحصلتقدكاشتطاذْء،والنوعيالكميتطورهامنجديدة

كافتالتي،اسكوري!طرازمنحديثتينمدمرتينعلى5591عامالسوف!ييتية

عيارالاسرائيليةالمدهراتهدافعمدىيفوقهدى!ذاتمما03عيارهنمدافعها

طن0035كاملةوبحمولةطن265-.القياسىوزنهاالواحدةكاشط)مما15

فضلامم37عياراخرىو7هم76طم/وهدفحين033هدافعباربعةوهسلحة

بقيةفيعليهاوتتفوق(اعماققنابلوقاذفاتهم533عيارطوربيدانابيب01عن

ؤورق03نحوعلىحصلتكما،العملوهدىوالسرعةوالحمولةالتسليح

فرقاطاتو7لصنعبريطانيتيمدمرتينهنلديهاكانلمابالاضافةوذلك،طوربيد

هازالتأطقمهاسوفييتيةغواصات3علىايضاحصلتقدوكانت،!وكورفيت"
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البحريهَتواجهانالاسرائيليةللبحريةالممكنمنيكنلمولذلك.التدريبتحت

الطيرانوانخاصة،الفرنحى-البريطانيالتدخلبدونا569حربفيالمصرية

تاهينعلىالقادروالنوعيالكميالتفوقدرجةالىبعدوصلقديكنلمالاسرائملى

الاعدادعلىيحصلبدأقدكانالذي،المصريالطيرانوجهفيالجويةالسيطرة

.!28اليوشين!القنابلوقاذفات"17الميخ"و(15الميغ)طائراتهنالاولى

الابيضالبحرفيالبحريةالعملياتفيدورايالاسرائيليةللبحريةيكنلمولذلك

حالالذيالتدخلوهو،5691حربفيالفرن!ى-البريطانيالتدخلقبلالمتوسط

والفرن!ىالبريطانيا،سطولينلقيامفظراالبحريتفوقهامنهصراستفادةدون

الابيضالبحرينيخماالمصريةالبحريةالقطعوههاجمةاسرائيلشواطىءبحماية

المدهرةانبدليل،الحربفيالتدخلعنالرسميالاعلانقبلحتى،والاحمر

في"حيفا،هيناءقصفتالتي(الصنعالبريطانية)"الاولابراهيم"المصرية

هنقذيفة022بنحو5691(اكتوبر)الاولتشرين31ليلة3503الساعة

الفرنسيةبالمدمرةفوجئت،تقريباكلم8مسافةهنبوصة404عيارمدافعها

قذيفة46عليهامطلقةواعترضتها!حيفا!منالقريبةالمياهفيتتجول"كريشانت9

شاركتذلكواثر،)3(!سعبَبور"نحوبسرعةالانسحابعلىاياهامجبرة

نادون"الاولىابراهيم"المدمرةمطاردةعمليةفي"يافاوأ!ايلات"المدمرتان

هنطائرتانالمدهرةهاجمتالتالياليومفجروفي-تذكرباضراراصابتهاتتمكنامن

والاجهزةالقيادةمعداتدهرتصاروخيةبقذائفواصابتاها!اوراغان!طراؤ

الا،اغراقهاالمدهرةقائدوقرر،العملعنالذخيرةرافعاتفتعطلتالكهربائية

فتحلتعذربالماءالمدمرةتمتلىءلملذلكصدئةكاشطفتحهاحاولىالتيالصماهاتان

طاقمها.واسرتعليهاالاسرائيليةالحربيةالسفناستولتثموهن.الصماهات

السببهوهذاوكانللمدهرةالجويةالحمايةيوبزانالمصريالطيرانيستطعولم

لمالعمليةهذهوباستثناء.الاسرفيوقوعهاثمالمدهرةوتعطلاصابةفيالرئيسى

ناحتى،5691حربخلالاخرىعملياتايفيالاسرإئيليةالبحريةتشارك

تشريناولليلةفيساعةنصفلم!ة!رفح!لدفاعاتقمالذيالبحريالقصف

الطرادتولاه،عليها"77العملياتمجموعة!!ومتمهيدا(نوفمبر)الثاني

فيهتسهمولم،لهالم!اعدةالفرنسيةالمدمراتمنوعدد!لايججورج"الفرنسى

مخططاذلكوكان،!يافاو)!ايلات"الاسرائيليتينالمدهرتينهننحوكلايعلى
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لاشتراكيكنولم،والاسرائيليةالفرنسيةالقيادتينبينالحربنشوبقبلهنله

فيالاشتراكعنامتناعهمافيدخلاي(الاولابرايمأالمدهرةمطاردةفيالمدهرتين

اليه.المشارالبحريالقصف

ونوعيةجمتغييركبيرعلىيطرألما569لحربالتاليةالعشر.سنواتوفي..

عدديادةوزالصنعيطانيةبرغواصات3علىحصولهاباستثناء،لاسرائصاجةايهَالبحر

العسكريةالقوةاعدادهتطلباتلانوذلك،زورقا24الىالطوربيدزوارق

تطوراا!ثرالمجوهيةصورتهافيالاهننظريةوضععلىالقادرةا،سرائيلية

فرضتالتطبيقفي(الخاطفالمسبقالمضادالهجوممبدأعلىالاساسفي*)لا!القائمة

لثنائيالثانيالجناحباعتبارهالمدرعاتسلاحيليهللطيرانالتسليحفيالاولويةاعطاء

والمشاةالمظليينثمالسرسةالحركةحربلتكتيكاتالمنفذ"الدبابة-الطائرة"

سلمنهايةفيترتيبهفكانالبحريةسلاخاها،والهندسةوالمدفعيةالميكانيكية

المخصصةالمبالخوانفاقالتسليحسياسةفيالاركانرئاسةوضعتهاالتيالاولويات

الفترةخلالىالمصريةالبحريةقوةزيادةهنالرغمعلىوذلك.الدفاعميزانيةفيلما

فرقاطاتوو6مدهرات6تضماصبحتاذ،ونوعاكماهلحوظةزيادةالمذكورة

جديد!رلدخولضافةبالا،طوربيدزورقو43غواصات9و!كورفيتإ

وهووقتئذواسرائيلالعرببينتماماالبحريةالقوىهيزانقلبتسليحهافيتماها

طرازمنزواوق6نحو6591عامفيبلغتالتيالموجهةالصواريخزوارق

اربعةيحملالذي!اوسا"طرازمنزوارق4وصاروخينيحملالذي"كومار9

قطعكافةاغراقعلىقادرةصاروخا28قدرهااجماليةناريهَقوةاي.صواريخ

بينيتراوحمداهاكاناذ،لديهااسلحةايخمارجيقعهدىمنالاسرائيليةيهَالبحر

عامالمصريةيةالبحرفيالخدمة!كومار"زوارقدخولانوالواقع.كلم4هو35

البحريةلقيادةكبرىهفاجاةشكلقد6691عامأاوسا"ؤوارقثم6291

السويخيتيةالبحريةفيظهرقدكانالزوارقهنالاولىالنوعلانذلك،الاسرائيلية

ومن.فقط9591عامحوالى(الزوارقهذههثلتسشدمبحريةاولكانت)اقى

وفىولالسوفييتيا،تحادخارجالعالمفيبحريةاولهيالمصريةالبحزيةكانتثم

قائد!تيليمبنيامين"الاهيرالعبروقد،الزوارقهذههثلقستخدمالشرقيةاوروبا

لحربيهَالبحردروس"عنلهتقريرفي،7391حرباثناءالاسرائيليةالبحرية

عاماريبتلجاهعةفيعقدتالتيالاسرائيليةاكتوبرندوةفيالقاه"الغفرانيوم
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كبيراتغيرانواجه،اننا،بسرعةالأسرائيليةالبحريةفيالحركنالقد"فقالى،7591

التطورمنجديدةهرحلةفجاةنواجهاصبحنااننابل،فحسبالقوىميزانفي

لناشكلالذيالاهر،والفكرالنظريةفيلديناهعروفةليستالبحريالتاريخي

.ا)د(لهالحراكنالدىهفاجأة

فيالخطيرالتطورهذاتدرسالفورعلىالاسرائيليةالجريةبدأتولذلك

المانيامعبالتعاونبدأتثموهن،بسرعةعليهالردوكيفيةالبحريالقتالاساليب

الحاديةالبصريةوبالوسائلبالراداوالموجه"غابرييلأصاروختصميمفيالغربية

كلم22تبلغلمسافةماك.6،وبسرعةالبحرسطحفوقمنخفضةارتفاعاتعلى

اساساسيوجهانهاساسوعلى،كلغا08زنتهالانفجارشديدحربيارأساويحمل

السوفييتيالصاروخكان)!سكوري!طرازمنالمصريةالمدمراتضد

كلغ004زنتهحربيرأسله!اوسا"و!كوهار"زوارقبهالمسلحة"ستيكسأ

مزودوهوجسيمةباضرارطنآلأف01مناكثرحمولتهاسفنايصيبانويستطيح

كما.(ايضابدقةالصغيرةالزوارقاصابهَويمكنهللغايةدقيقذاتيتوجيهبنظام

زوارق6بناءبفرنسا!شربور"فيالسفنبناءاحواكأهنا659عامفيطلبت

ذلك،الغربيةالمانيافيأبريمن!فيرفتليرسنوضعهاتصاهيمبموجبصواريخ

الدولمعالمشاكلهنهزيدالتتجنبفرنسافيالزوارقبناءرأتالاخيرةلان

ثم،65-64عاهيالضخمةا،سلحةبصفقةاسراثيلتزويدهاعنالناجمةالعربية

الزوارقهذهوكانت.اخرىزوارق6بناءا669عامالاسرائيليةالبحريةطلبت

طنا022هنهاللواحدالقياسيالوزنيبلخ"ساعر"الاسرائيليةالتسميةحمنتالتي

باربعةهزودةوهي،مترا801*7*45واطوالها،طنا025كاهلةوبحمولة

ومدى،عقدة42القصوىوسرعتها،حصانالف41دفعهاقوةديزلمحركات

،عقسدة03بسرعةهيلأ00و.عقدةا5بسرعةميل0025الىيصلعملها

الحاضرالوقتفيالزوارقهذهتسليحويتألف،رجلا04-35هنطاقمهاويتألف

بثمانيةهسحلةهنهاالاولىالفئة.هنهاكلعددتحديدجمنؤلا،فئاتثلاثهن

مم.533عيارطوزبيدوقاذفيمه04عيارطم/هدافع3و"غابرييل!صواريخ

الفئةتسنجويتالف.هم76عيارطملموهدفعصواريخبستةهسلحةالثانيةوالفئة

طوربيد.انابيب4وهم04عيارطم/هدافع3هنالثالثة

ههمةمنبعدتفرغلمالاسرائيليةالبحريةكانتا679حربشمبتوعندها
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الجديدةوالتكتيكاتالتقنيةواستيعابوالت!ريبعليهاالجديدةالزوارقوتسليحبناء

يكنولم،البحريوالقتالالضسليحفيالجديدالثوريالتطورهذاعلىالمترتبة

العملى،للاستخداموتعميمهتصميمهعمليةاستكملقد"غابرييل"الصاروخ

اغارةمحاولاتباستثناءتذكراسرائيليةبحريةعملياتالحربهذهتشهدلملذلك

هؤلفةقوةوقيام،وبورسعيدلأسكندريةهيناءيضدفاشلةبصريةضفادعوحدات

رأس)فيالمصريةالدفاعيهَالمواقعبمهاجمةالعقبةخايجفيطوربيدزوارق3من

الامرلصدورنتيجةالمدافعينمناخلائهابعد7/667/يوم(نصراني

خلومنللتاكدالبحارةبعضالزوارقانزلتثم،سيناءمنالعامبالانسحاب

شرم!مطارفيذلكبعدالنقلطائراتلهبوطتمهيداالجنودهنالمصريةالمواقع

منقوةتحملوهيقليلةبكيلومترات"نصرانيرأس"هنالج!نوبالى"الشيخ

المصريهَالقواتبقايامعقصيرةاششاكاتبعدباسرهاالمن!ةعلىللاستيلاءالمظليين

.هناكالموجودة

:أاولت)المدمرةاغراقعمليةتأئير

الإسرائيلية،االحريةعاتقعلىالملقاةالدفاعيةالاعباءزادت67حربوعقب

نتيجة،المتوسطالابيضالبحرفيحراستهاعليهايجبالتيالشواطىءطولزادفقد

هذهطولىبلخكما.كلم418هننحواواصبح،وسيناءغزةقطاععلىللاستيلاء

t،36نحووالسويسالعقبةخليجياهتدادعلىالاحمراالحرمنطقةفيالشواطىء

الشرقيالشاطىءفيالنفطوابار"تيران!هضائق.مثلحيويةاهدافتوجدوحيث

الضفةسقوطادىكما.!سدر)و!رديسابوأعندخاصة،السويسلخليج

الميتللبحرالغربيالشاطىءهنكلم001نحوحمايةوجوبالىللاردنالغربية

هنالفلسطينيينللفدائيينمحتملةلمجماتتحسباالخفيفةالزوارقهنبدوريات

لحمايةاللازهةالقطعتملكتكنلمالاسرائيليةالبحريةلكن.الاردنفيقواعدهم

القطعاعتراضعملياتاوالمراقبةلعملياتبالنسبةسواء،الشواطىءهذهكلى

وطائراتالمروحيةالطائراتببعضزودتولذلك.العربيةالبحرية

السلاحطائراتوهشاركةالبحريةالدورياتباعمالىللقيامالهليكوبترالمسلحة

بالنسبةالمهامهذهثقلورغم.وهطاردتهاالعربيةالبحريةللقطعالتصديفيالجوي

الىبالنسبةالاخيرةئعبهالمزتبةفيبقيتفقد،الاسرائيليةالبحريةالمحدودةالقوةالى
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بنصرهامنتشيةباشاالتي،الاسرائيليةالاركانلرئاسةبالنسبةالتسليحاولويات

سيناءفيالثلاثةالعربيةالجيرشضدوالجويةالبريةقواتهاحققتهالذيالخاطف

علىالقادرالجويللسلاحالرادعةالقوةالىوهطمئنة،الغربيةوالضفةوالجولان

تجهيزعمليةسارتثموهن،الصعبةوههاههالبحريالسلاحعنكثيراالتخفيف

الى،بهاللاسراعهلحةبحاجةالشعورودونبهدوءالجديدةالصواريخزوارققوة

قيامهااثناء6791(اكتوبرأالإولتشرين21يوم"ايلات"الملمرةاغرقتان

عليهااطلقت(ستيكس"صواريخثلاثةبواسطةسعيدبورقربالدوريةباعمال

لديهاالمصريةالبحريةكانت)"كوهار"طرازهنهصريينصواريخزورقيهن

الاولالصاروخشلوقد،"اوسا"و،كوهار"طرازيهنزورقا91وقتئذ

هن47المدهرةطاقمهنوفقد،الثانيالصاروخوأكرتهاالحركةعنالمدهرة

الكارئةهذهودفعت.انقاذهمتمالذينالاَخرينالبحارةهن54وجرحبحارتها

كسلاحالمدمراتاستخدامبابطالقراراتخاذالىالاسرائيليةبالبحريةحلتالتي

الصنعالفرنسيةالصواريخزوارقعلىللحصولالسريعوالسعيفيهارئيسى

لتسليحالمكملةالالكترونيةوالمعدات"غابرييل)الصاروخبحوثوتطوير

كدتانبعد،فااللازهةالجديدةالقتاليةالتكتيكاتوضععنفضلا،الزوارق

المستيوىعلىالبحريةالحربفيجيديدةتاريخيةهرحلةبدءحقيقة"ايلات"

ذا،قصيربوقتذلكبعدالإسراثيليةبالبحريةثانيةكارثةحلتوقد.العالمي

البحرشرقفي6891(يناير)الثانيكانون25يوم"دكاراالغواصةغرقت

تجريكانتحيثالبريطانيةالمياههنعودتهااثناءغاهضةظروففيالمتوسطالابيض

.وبحاراضابطا96هنالمؤلفطاقمهاهعهاوغرق،شاملةاصلاحات

الزوارقبناءسرعةالفرنسيةالزوارقبناءهصانحعلىاصرائيللإلحاحونتيجة

الاولكمافونفيهنهازورقاول"حيفاةالىوصلى،6591عامهنذالمطلوبة

اسمعليهواطلقشهرينبنحو"ايلاتأغرقبعداي،679؟(ديسمبر)

خمسومضت.بعدنحوايعلىهسلحغيرزورقمجردكانولكنه،،مفتاح)

حربفيذلكبعدظهرتالذيالنحوعلىالزوارقهذهتسليحيتمانفبلسنوات

لزوارقجديدتصميموضعفيالاصرائيليةالبحريةبدأتعاموفي.7391

،،ريشيف"باسمعرفتالتيوهي،الاحمرالبحرفيللعملتصلحالمدىبعيدة

انزلثمفيهالعملوانتهى0791عام،حيفا"احواضفيالاولالزورقبناءوبدأ
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نيسانفيتسليحهبعدالعمليةالخدهةليبدأا739(فبراير)شباطا9فيالبحرالى

كيشت""واسمهالطرازهذاهنالثانيالزورقانزلثم،نفسهالعامفي(ابريل)

هنالنوعلهذاالكاهلةالحمولةوتبلخ.نفسهالعامفي(اغسطس)آب23في

باربعةهزودةوهى،هترا4502*6207ك!01058واطوالهاطنا415الزوارق

عملهاومدى،عقدة32القصوىوسرعتها،حصانالف11قوقهاديزلمحركات

051 Yغابرييلى،)صراريخبسبعةهسلحةوهي،الساعةفيعقدة03بسرعةهيلا

التيالرئيسيةالمشكلةولكن.اعماققنابل4واهم702ورشاشينمم76ومدفعين

زوارقهااستخدامتكتيكاتصياغةبصددوهيالاسرائيليةالبحريةالقيادةوابهت

لصواريخبالنسبة(غابرييل!الصسواريخمدىقصرفيتمثلتالصاروخية

يصلالاخيرةانحينعلىكلم22لهامدىاقصىكاناذ،العربية،ستيكعسإ

مناكثرتقطعانالاسراثيليةالزوارقعلىكانانهذلكومعنى،كلم45الىمداها

صواريخها.تطلقانتستطيعانقبلالعربيةالزوارقهرهىتحتوهيكلم02

هوالاول،ثلاثةاسسعلىالاسرائيلىالبحريالتكتيكتضمنهذاعلىوبناء

قبلالامكانتدرهبكرةهرحلةفيالعربيةالزوارقمواتعوتحديدكتشافضرورة

الزوارقاصابةالممكنالفعالىالمدىهنبسرعةالاقترابوالثاني،الاشتباكبدء

هنممكنباكبرقدرالقيامللغايةوالحرجتال!قيقةالمرحلةهذهفييتمانعلىهنهالمعادية

اطلاقيتمالثالثةالمرحلةوفي،،ستيكس)بصوارييخالاصابةوبحنبالمناورة

هنهزيدواطلاقالهدفهنالاقترابفيالاستمرارهعالفعالالمدىهنالصواريخ

وكانت،الاِشتباكنهايةفياهكناذاالاَليةمم76المدافعاستخدامثمالصواريخ

كاننجاحهاوضَمان،الهجوميةالعملياتجوهراوعصبهيالثانيةالمرحلة

ضدالمضادالتشويشعلىقاثرةالكترونيةبمعداتالزوارقتجهيزضرورةيتطلب

هنالتمكنضرورةهع،العربيةالزوارقلدىالموجودةالرادارواجهزةالصواريخ

بمهارةالمناوراتواجراءذاتهالوهْتفيالمعاديةالصراريخضدفعالةناراطلاق

تجهيزتمانهويبدو.)6(المعاديةالنارتحتصرجمةباقصىهنطلقايسيروالزورق

قرالزولحجممناسبحجموذاتهتطورةالكترونيةبمعداتالاسرائيليةالزوارق

المتحدةوالولإياتاصرائيلبينالقائمالوثيقالتعاونبفضل،نسبياالصغير

لهاالتقنيةوالمعونهالمساعداتتقدمالتيالامبرياليةالدولهنوغيرهاالاهيركية

والتقنيةالعمليةتيفاصيلهتتسربلمالذيالشيءوهوهباشر،غيراوهباشربطريق
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علىالمستندةالذاتيةالاسرائيليةالجهودالىبالاضافةهذا.الآنحتىعلنيةبصورة

عليهحفزتهاوالذي،اسرائيلاحرزتهالذيوالتقنيالعلميالتطورهنكبيرةدرجة

المؤلم،ايلات"درساستيعابفيالشديدةرغبتهاالصاروخيةالزوارقمجالفي

الضاربة.البحريةقوتهاتطويرفيمنهوالاستفادة

عشرالإثنيمنفقطزوارق7علىحصلتقدالإصرائيليةالبحريةوكانتهذا

علىعاماحظرافرنسافرضتعندها"شربور)فيبنائهاعلىتعاقدتالتيزورقا

دبرتولذلك،الاوسطالشرقصراعفيالمتورطةالدولىالىالسلاحتصدير

الخمسةالزوارقسرقةعمليةالفرنسيينالمسؤولينبعضهعبالتواطؤمخابراتها

الاطل!عىعلىالمطلالفرن!يالساحلىعلىبنورماندي(شربور"احواضفيالمتبقية

رحلةبعدأحيفاأالىالزوارقووصلت،9691(ديسمبر)الاولكانونفي

.ايام6استغرقتبحرية

بعدها:وها7391حربفيالبعريةدوو

الاسرائيليةالبحريةلدىكان(اكتوبر)الاولتشرين6حربنشوبوعند

قوتهااجمالي"ريشيفأفئةهن،واثنانساعر)فئةهنا2،صواريخزورقي41

ساعر")فئةزورق2هناكانافتراضاساسعلى)صاروخا82نحوالنارية

هسلحةبزوارق6وصواريخ8بمسلحةزوارق4وهم04هدافع3بهسلحة

انزالىسفن1و.دوريةزورق2و.طوربيدزوارق9ووضاصتان،(صواريخ6

حراسةسفنو4مدهرات5المصريةالبحريةلدىكانحينعلى.صغيرة

اوسا")طرازهنهاا2)صواريخزورق91وغواصةاو2(وكورفيتفرقاطات)

و2طوربيدزورقو36،صاروخا62الناريةقوتهااجمالي("كومارأطرازو7

الغامكاسحاتو8،"كاتيوشا)هدفعيةصواريخهسلحةبقواذفدوريةزورق

6)صواريخزوارق8العسوريةالبحريةلدىوكان.صغيرةانزالسفينةو14

و3طوربيدزورقو17،صاروخا02الناريةقوتهااجمالي،اوسا)و2،كوهار"

.الغامكاسحاتو4دوريةزوارق

القوةاجماليفيالعربيةالبحريةمعهتقاربةكانتالاصعرائيليةالبحريةاناي

النيرانهدىفياضعفولكنها،عددهاحيثهنالصواريخلزوارقالنارية

6-7ليلةفيالهجوهيةالمباثرةاخذالىالاسرائيليةالبحريةعمدتوقد.الموثرة
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علىساعرفئة)صواريخزوازق5تضمقوةفارصلت(كتوبر)الاولتشرين

الساعةصالىفياثشبكتحيث،اللاذقية"تربالسوريةالشواطىءالى(الارجح

حينعلىواحدزورقبواسطةمدافعهابنيرانطوربيدزورقهعمساءا0300

كلم04هبعدةعلىكانتالسوريةالصواريخزوأرقهنقوةالزوارقبقيةهاجمت

كلم5037هسمافةهنصواريخهاالسوريةالزوارقاطلقتوقدالاصرائيليةالقوةهن

المصادروتزدآ.كلم02مسافةمنصراريخهاالإصرانيليةالزوارقواطقتتقرببا

السوريةبالصواريخالاصابةتتجنباناستطاعتزوارقهاانالاسراثيليةالجرية

وكاسحةالطوربيدزورقعنفضلاسوريةزوارق3اصابةهنتمكنتوانها

مجموعةهاجمت(كتوبر)الإولتشرين13-21و21-11ليلتيوفي.).(الغام

هينائيبالصواريخالمسلحةالهليكوبترطائراتهعبالتعاونالاسرائيليةالزوارقهن

وكذلك،بهماالموجودةالوقودهستودعاتوهْصفت"طرطوس"و،اللاذقية"

نشبتكتوبر)الاولتشرين02و14يوميوفي.6بانياس5ميناءفيحدث

لمالاسرائيليةوالزوارقالمدفعيةتساندهاالصموريةالزوارقبينبحريتانهعركتان

4اغراقتمانهالسوريةالبلاغاتقالتاذ،بعدالدقةوجهعلىنتائجهماتعرف

نازعمتوانما،المعاركهذهنتاثجالىالأسرائيليةالمصاثرتشرولماصرائيليةزوارق

اليهاالمشار7-6ليلةجرتالتيالمعركةبعدهرافئهالزش!عموهاالسوريةالسفن

9-ليلةاسرائيليةزوارق6هنقوةقامتفقدالمصريةالجبهةعلىاما.انفا Aتشرين

وبحيرة،دمياط"بينالواقعةالمنطقةفيهجوميةبدورية(كتوبر)الاول

ا!ريةالصوارينيزوارقمنقوةهعاشتبكتصاالدلتاشمالفي"البرلس"

21لأالساعةفيواحدةدفعةصاروخاا2الاصرائيليةالزوارقعلىاطلقت

صواريخهاالاصرائيليةالزوارقاطلقتحينعلى،تقريباكلم43هسافةهنهساء

اغرقتانهاالاسراثيليةالمصاثروتقول،كلم02هسافةهندقيقة52بنحرذلكبعد

المصريةالمصا!رتقولحينعلى،المعركةهذ.في،اوساهطرازمنمصريةزوارق4

دارتاكتوبرأالاولتشرين16-51ليلةوفي.اسراثيليةزوارق4اغرقتا!ا

الشرقالىقليلةكيلومتراتبعدعلىالواقع"ابوقير"شماطىءقرباخرىهعركة

فىسوقي،"جزيرةخلفالكامنةالمصريةالزوارقهنمجموعةبينالاصعكندريةهن

زوارقاربعهع"ساميلتأطرازهنبحر-ارضصعاحليةصواريخبمسانله

المصريةالمصالروتقول،،قيرابو"هرصىمهاجمةتحاولكانتاسراثيليةصواريخ
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بعدالطائراتاغرقتهزورقهنهاالمعركةهذهفياسرائيليةزوارقثلاثةاغرقتانها

عناصرحصلتكما،التالياليومفجر،رشيد"امامهصاباعليهعثرتان

الزورقفيبكاهله!غابرييلأصاروخعلىالمعركةاثرا!ريالبحريالاستطلاع

عنفضلاوايطاليةفونسيةلاجزاءتجميعانهتبينحيثفنيافحصهوتم،المذكور

فيالدربيةالخسائرحصيلةجمعناماواذا.البسيطةالاسرائيليةالاضافاتبعض

هصرية4)زوارق7انهاسنجدالاسراثيليةالمصادرذكرتهاالتيالصواريخزوارق

زووقا11العربيةللمصادروفقاالاسرائيليةالخسائرجملةتبلخكما،(سوريةو3

يعنيبهالاخذلإن،فيهمبالغرقموهو،(السوريةالمياهفي4والمصريةبالمياه7)

حينفقط،علىصواريخزوارق3لديها73حربهنخرجتالاسرائيلإبةالبحريةاضا

الصادرالبريطانيالاستراتيجيةالدواساتهعهدعنالصادرالقوىهيزانتقريران

7491،61عامنهايةفيلديهاكانالاسرائيليةالبحريةبأنيفيد75-74سنةعن

زورقا13تصنيعالمذكورةالبحريةتستطيعانيعقلولا،لمحصواريخ)7(زورفا

هعلوهاتمصدرايفييردلمانهكما،واحدعامخلال!حيفا"احواضفيجديدا

.7491عامخلالالخارجمنلزوارقاسرائيلضراء!يدماعالمي

هذهاثناءالاسرائيليةللبحريةالتابعينالمغاويرهنوحداتتاشطوقدهذا

و!غاربراس!فيمصريةبحريةاهدافعلىاغارةمحاولاتبعدةالحرب

الاالمتوسطالابيضالبحرفي"سعيدبور)هيناءوعلىالسويسخليجفي!الادبية"

ح!يالىشيئاتفعلانالإسرائيليةالبحريةتستطعولم.هلموسةنتائجتحققلمانها

وقفعليماوترتب"المندبباب)مضيقعلىفرضالذيالمصريالبحريالحصار

فوفمبر()الثانيتشرينفي!ررفعتهحتىالاحمرالبحرفيالاسرائيليةالملاحة

للملاحةالمضريةالغواصاتحصارتجاهشيئاتفعلانتستطعلموكذلك،7391

حركةهتوسطتخفيضالىادىوالذي،المتوسطالابيضالبحرشرقفيالإسرائيلية

هنالفترةخلالىفقطسفينة23الىشهرياسفينة502منادرائيلهوانىءفيالملاحة

073لم6 / i0/191لم03حتى yr.

الجويالدفاعاطارخارج،الاسرائيلىالجويالتفوقاتاحفقدوعموما

فيالسريعةالهجوميةالحركةعلىالاسرائيليةالصواريخلزوارقكبيرةقدرة،العربي

،الظلامجنحتحتتجريكاشطالعملياتمعظمانرغم،المتوسطالابيضالبحر

دونالنهارخلالالانسحابمواصلةسبيللهاتكفلكانتالجويةالحمايةلانوذلك
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طائبراتانكما.لهاالعربيينالبدريةاوالطحيرانهطاردةمنكثيراتخشىان

للزوارقفعالادعماقدمتالليلفيبفاعليةالعملعلىالقادرةألاسرائيليةالهليكوبتر

بنيرانالعربيةالزوارقهشاغلةفياوالمبكروالانذارالاستطلاعفيسواءعملياتهافي

دوراتسجلحرباول73حرباعشرتالنتيجةوفي.ورشاشاتهاصواريخها

الاسرائيلية.للبحريةملحوظا

وراءالرئيممىالحافزت!ثمكلكانخ!67عام!ايلات"كارثةانالقولىويمكن

بالنسبةالحالعكسعلى،73عامالاسرائيليةالبحريةوتكتيكاتقدواتتطوير

هزائمالى67ثجاحاتغرورقادهمااللذينالاسرانيليينوالمدرعاتللطيران

زوارقلعملياتالتكتيكيةالثتائجحقيقةكاثتوايا.7391عامفادحةوخساثر

علىمسيطراظلالمصريةللبحريةالإستراتيجيالتفوقفانالاسرائيليةالصواريخ

فيالجزئياوالاحمرالبحرفيالتامالاستراتيجيللخنقبالنسبةسواءالعامالموقف

دخلتحسِثالمصريةالموانىءفيالملاحةلتأهينبالنسبةاو،المتوسطالابيضالبحر

الم.17ْ/يومدخلتهاحينعلىسفنا30/17300/يومهثلاالاسكندريةميثاء

سفينة.73021

زوارقمنقوتهازيادةعلىالاسراثيليةالبحريةعملت73حربانتهاءوعقب

الاحمرالبحرالىزورقينمنهانقلتالتي"ريشيف"فئةهنخاصة،الصواريخ

ولذلك،7491(ابريل)نيسانفيتمتافريقياحولىطويلةبحريةرحلةبر

فيبدأتثفسهالوقتوفيحال!يا)8(الاقلعلىزووقا18تضمالقوةهذهاصبحت

"دفووا"عليهاطلقت"دبور"زوارقهنمطورطراؤانتاجفيا769عاماوائل

3مؤخراتسلمتوقد9((ةطنا47الزورقوزن)"غابرييل"بصاروخينوسلحته

مسلحةب،طن005حمولة"602-فيكرز)طرازهنالصنحبريطانيةغواصات

منالمدىقصيرةطم/لصواريخثلائيةاطلاقومنصةبوصة21عيارطوربيدات8

و"غور"و"غالأاسماءالغواصاتهذهعلىواطلقت.أسلام)طراز

مضادصاروخأ00نحوعلىهؤخراالاسرائيليةالبحريةحصلتكما.!راهاف"

السفناوالطائراتهناستخداههيمكنالذيالاهيركي!هاربون"طرازمنللسفن

الجديدةالاسرائيليةالغواصاتبهتسلحانالمحتملفمنولذلك،الغواصاتاو

هعللعملالمعدةالمسلحةالهليكوبترطائراتعددزادنفسهالوقتوفي."فيكرزأ

منجديدنوعتطويريجريكما،والزوارقالسفناوالغواصاتضدالبحرية
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085وزنهايبلغ!كورفيت)ايضاوهناككلم4..الىمداهيصلغابرييلصواريخ

اهاربون"او!غابرييل"بصواريخستسلححاليا"حيفا)فيالبناءتحتطنا

سطحها.علىهليكوبتروبطائرة

كيفيةهيالاسرائيليةالبحريةتشغلالتيالرئيسيةالاستراتيجيةوالمشكلة

فيخاصة،المستقبلفيالاستراتيجيللخنقالعرباستخداماحتمالاتهواجهة

السيطرةتحقيقفيهايمكنعربيةبحيرةالجغرافيةالناحيةهنيعدالذيالاحمرالبحر

باب"مضيقيوجدحيثالجنوبيالجزءفيوبالذات،العربيتينوالجويةالبحرية

خليجفيالبحرية"ايلات)قاعدةمنكلم0023نحومبعدةكاكللىالمندب

،القصيرةالحربهقولةالاقلعلىبشدةاهتزتإوسقطتانبعدخاصة،العقبة

فيللبحريةالسابقالقائدأشلوهووايئيل"احتياطالعميدقالالمسألةهذهوحول

الحديثفيللاسهابمبررلا"26/47491/في"هعاريف)صحيفةنشرتهمقال

خطفيهايمرالتي،الإحمرالبحرهنطقةفيالملاحةحريةعلىالمحافظةضرورةعن

والاسمدةالمعادنتصديرعليهايتوقفوالتي،ايلاتالىالفارسيالخليجمنالنفط

المتوقعةالتطوراتوتنطوي...افريقمِاوشرقىواسترالياالاقصىالشرقوتجارتناهع

تصادممخاطرعلى،السويسقناةفيالملاحةاستئنافبعد،الاحمرالبحرهنطقةفي

نملكونحن...المنطقةهذهفيعزلتن!ازيادةومحاولات،الحيويةهصالحنامع

الاحمرالبحرهنطقةفيهسيطرابحرياضصرانكونكيوالبشريةالتقنيةالقدرة

المحاولة!كيشيت"ودار-يشيف"الصواريخسفينتاتكونانونأمل،الحيوية

ضعفنقطةالماضىفيكانالذي،البحرهذاان...الطورهذانحوهثلالاولى

تهديدولخلق،الحربوقتاسرائيليةهبادوةمجالالىسحولانيمكن،لاسرائيل

يدهافيتضعالسويسقناةعلىمصرسيطرةان.هلاحتهاوطرق!رلمؤخرة

نافبالاهكانوالاهمالثانيالمفتاحاما...المائيالممرهذافيفقطواحداهفتاحا

الاحمرالبحرهنطقةفيالبحريالتفوقتطوركيفعرفتاذا،ادرائيليدفييوجد

."عليهوتحافظ

القوةعمادالمدىبعيدةالصاروخية"ريش!يف"زوارقستشكلالحالطوبطبيعهَ

انهاءاجلهنالمتوسطوالابيضالاحمرالبحرينفيستعملالتيالاسرائيليةالبحرية

بالتعاونوذلك،اسرائيلعلىهستقبلايفرضعربىبحريحصاوايتخفيفاو

لطائراتالجويةالحمايةتحتطملمبالصسواريخالمسلحةالحديثةالغواصاتهع
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صهاريجطائ!راتبواسطةالجوفيبالوقودتزويدهايمكنالتي،الجويالسلاح

البحريةوالدوريةالاستطلاعوطاثرات،"ستراتوكروزربوينغأطرازمنالوقود

تسليحهايمكنوالتي،78عامالخدمةدخلتالتي"121نا-وستويند"طرازهن

0482حوالىالىالاقصىهداهاويصل،الاعماق.وقنابلسطحجو-بمالصواريخ

عندالحربيةالحربيةلفسفنالتصديفيفاعليةاكثرقدرتهاتكونثمومن.كلم

فيالاسرائيليةالبحريةمحاولإتتنحصرانالمحتممنليسولكن!المندبباب"

باب)فيالمباشرالشكلعلىالعربية"الاس!تراتيجيالخنق!عملياتعلىالرد

عنالمباشرغيرالردشكلالرديتخذقدوانما،هثلاالاحمرالبحراوجنوب!المندب

اوهصرفيحيويةعسكريةاواقتصاديةاهدافضدفعالةضرباتتوجيهطريق

مصرهععسكرياتعاونهماثبوتحالفيواليمنالسعوديةوؤبما،اوسورياالسودان

كبيرحدالىالبحريالحصارثمنرفعبهدفوذلك،الاحمرالبحرفيوالسودان

حربخلالحدثهثلما،واضرارهمزاياهبينتفاضسلالعربيةالدولتجعل

ضربحاتخلالهنالادرائيلىالطيرانعملحينا079عامالمصريةالاستنزاف

الىالاستنزافعملياتثمنوفععلىالجبهةعلىالمستمرالمكثفالعمقْوالقصف

باهظ.حد

بالعمقالعملفيمحدودةستظلكلهذلكرغمالاسرائيليةالبحريةقدرةولكن

وبصفةالاساسفيهقرونةوستظل،الاحمرالبحرفيخاصة،العربيالاستراتيجي

،والغواصاتللزوارقالحمايةتوفيرعلىالاسرائيلىالجويالسلاحبقدرةعاهة

التعرضفيالعربيةالبحريةقدرةستكونوبالمثل،المتوسطالابيضالبحرفيخاصة

البحرينهنكلفيمباشعرةهجوهيةنشاطاتوممارسةالاسرائيلىالبحريللتهديد

انناالا،لعملياتهاالجويوالدعمتوافرالحمايةمدىعلىوالاحمرالمتوسطالابيض

باب)درساستيعابعلىستعملالاسرائيليةالبحريةانالاعتبارفيفضعانيجب

كما،المتوسطالابيضالبحرشرقفيالمصريةالغواصاتحصارودرصن!المندب

عملياتهاخطورةوان.أايلات)لاغراقالدورالتكتيكياستيعابعلىعملت

المساعدعتادهاالاميركيةالمتحدةالولإياتاكملتمااذاخاصة،هستقبلاستتزايد

واذاالبحاراعاليفيللعملالامدادوسفنالمدىبعيدةالبحريةالدوريةهن-طائرات

حرببعدبهاطلبتالتيالهليكوبترطائراتبحاملةامدادهاعلىوافقتها

الجديدةأالكورفيت"وتطويرانتاجفياسرائيلاستمرتاذاوكذلك.7391

.للغواصاتهضادةوهليكوبتر!هاربونأبصواريخالمسلحة
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الإدصرائيلىالنووءيالخياوه
استراتي!جيةضرووة

دولةرئيس،كتسيرافرايمصرح،749؟(ديسمبر)الاولكانون2في

والاهريكيينالاسرائيليينالعلميينالمراسلينمنعددهعلهحديثفي،اسرائيل

لذلكاحتجناواذا،نوويةاسلحةانتاجعلىالقدوةاسرائيللدىابأنوالاوروبيين

قضية،جديةواصعواكثرنطاقوعلى،مجدداالتصريحهذااثاروقد.\(!ةسننفذه

حالةفي،الاسلحةهذهتأثيروهدى،عدههمنالنوويةللاسلحةاسرائيلاهتلاك

والعسكرية.الشاهلةاسرائيلاستراتيجيةعلى،لهاحيازتها

البحثاضواءبعضالقاءالإهميةالبالغةالتساؤلاتهذهعن.الاجابةوتتطلب

التالية:النقاطحولوالاستراتيجيالعلمي

صورها.ابسطفيالنوويةالاسلحةصناعةمتطلبات-ا

النووية.الاسلحةانتاجمجالىفيادرائيلق!تهالذيالتطورمدى-2

الاسرائيلية.الاستراتيجيةفيالنوويةالاسلحةتلعبهانيمكنالذيالدور-3

النووية:الاسلعةصناعةمعَطلبات.

العنصروهزايابخصائصالاحتفاظيمكنهالعضرهنجزءاصغرهيالذرة

جسيماتحولمحاتدوروثقيلةصغيرةنواةمنتتألفوهي.والكيمياثيةالفيزيائية

الحركةهذهوتتم،الالكتروناتباسمتعرفسالبةكهربائيةبشحنةمشحونةمادية

نوعينهننفسهاالشاةوتتالف.النواةحولللالكتروناتهغزليةوثباتشكلفي

فين!ثرتاضافاتلهاواضيفت7591(مارص)اذار،43العدد،"فلسطينيةونضؤ"مجلةفي"نشرت

91الم8/و2/177لما9في،السفير" VA
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موجبةكهربائيةبشحنةهشحونالاولالنوع،العديدةالماديةالجسيماتهن

ويكون.النيترونويسمىالكهربائيةالشحنةمتعادلوالثاني،البروتونويسمى

متعادلةالذوةيجعلالذيالامر،الالكتروناتلعددهساويادائماالبروتوناتعدد

كما،ذراتهنواةفيالموجودةالبروتوناتلعددوفقاالغنصرنوعيةوتتحدد.كهرباثيا

عددلاختلافوفقا،لهلنظيرعنصرهناو،لاخرعنصرهنالذرةوزنيختلف

عددكانمااذاثقيلةالذرةوتكون.النواةداخلالموجودةوالنيتروناتالبروتونات

هستقرةغيرحالةفيتصبحولهذاالبروتوناتعددهناكثرنواتهاداخلالنيترونات

جديدجمنصرصورةفيتستقرحتىبالاشعاعالزائدثقلهامنللتخلصوتسعى

سنة؟مليون05خلالتلقائيةبصورةرصاصالىاليورانيوميتحولهثلماوف!لك)

L*واذ.حرار!ةطاقةذلكعنوتتولد Iفانطاقةالىمعينعنصرمادةتحويلاهكن

كتلةتساويذبكعنالناتجةالطاقةلاننظرا،للغايةهائلايكونالطاقةهذهحجم

هيلالف186الضوءسرعةوتبلغ)الضوءسرعةهربعفيمضروبةالمستخدهةالمادة

ذات،العناصربعضنواةقذفاهكانالىالعلماءتوصلوقد.(الثانيةفي

النواةهذهانشطارالىذلكوادى،خارجهاهنبنيترون،المستقرةغيرالصفات

النيتروناتهنعدداتقذفانهستقرتينوغيرهتساويتينغيرجديدتيننواتينوظهور

توليدالىيؤديهتسلسلنوويتفاعليجريوهكذا،اخرىنوياتتشطرالجديدة

التحكمويجريهعينةسرعةجمممنالتفاعلهذابقيهااذاسلميامنهايستفادطاقة

.للنيتروناتاكبرسرعةتحققتمااذامدبرذريانفجارالىيؤديانهكما،فيه

الحدومعرفة،للانشطارالقابلةالمادةنوافرعلىالذريةالقنبلةانتاجويتوقف

تصميمكيفيةهعرفةثم،التفاعلسلسلةلاستمرارالمادةهذهكميةهناللازمالادنى

.وتفجيرهوتجميعهالسلاح

البلوتونيومعنصراو0823اليورانيومعنصرمنتتالفللانشطارالقابلةوالمادة

الطبيعياليورانيوماناذ،الطبيعةفيهباشرةبصورةالمادتانهاتانتوجدولا.2'9

238اليورانيومهنيتالفوالباقي،235اليورانيومهنفقط%.7،نسبةبهيوجد

عمليةاجراءالىيحتاجالطبيد!اليورانيومفانثموهن.للانشطارالقابلغير

لصنعصالحةهادةيصبححتى9%0عنيزيدهاالىتركيزهاجلهنضخمةصناعية

فيالطبيعياليورانيوماحتراقعنينتجفهوعنصر923البلوتونيوماها.ذريسلاح

فصلهنبدلاولذلك،عنهتماهامختلفةكيميائيةخصائصوله.النوويالمفاعل
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كيميائيمصنعفي،الاحضراقعمليةبدفى،البعضبعضهماعنالضصرين

استخراجهيمكنانهكما،الطبيعةفيخامكمادةالطبيعياليورانيومويوجد.خاص

،Yroاليورانيومتركيبالىيصلانالىتركيزهويلزم.الذهباوالفوسفاتهن

طريقتين:باحدى،احيانايسمونهكمااالاخصاب"او،التركيزهذاويتم

نفقاتتتطلبوهي،الغازيالانتشاربطريقةوتعرف،الاولىالطريقة-1

محطاتتكلفت)التشغيلخلالللكهرباءكبيراوامشهلاكاضخمةاثشائية

بلغتاوليةالمتحدةلوظيفاتالولاياتفيالموجودةالثلاثالاميركيةالغازيالانتشار

بطاقتهاتشغيلهاعندالسنةفيميغاواط0006تستهلكوهي،دولارمليون.23.

.()2(القصوى

لفصلالغازيةالمركزيالط!ردبطريقةتعرفوهي،الثانيةالطريقة-2

التشغيلاوالاوليالتوظيفلمجطهنسواءالاقتصاديةنفقاتهابقلةوتتميز،النظائر

هااذا،مرةالافعشرةالتشغيلوتكاليفمراتعشرالانشاءتكاليفتقلاذ)

هنا00عنيزيدلاهالفصلبالنسبةوذلك،الغازيالانتشاربطريقةقورنت

نسبيااسهليعدالمركزيالطردهصنعاخفاءفضلاعنأن،(السنةفي235اليورانيوم

فصلعمليةتظلولكن.البلوتونيومانتاجاوهفاعلاتالغازيالانتشارمصانعهن

التي)النوويةللمفاعلاتكوقودالمستخدم238اليورانيومعن923البلوتونيوم

تركيزعملياتمننسبيااسهل(هثلاالكهربائيةالطاقةلانتاجتشغيلهايجري

عناخفاؤهاللغايةالصعبهنالكيميائيالفصلمصانعانرغم،235اليورانيوم

هنعادةبهتتميزمابسببالاستطلاعوطائراتالصناعيةوالاقمارالمدربةالعين

.بالمسكانالمأهولةالمناطقعنوبعدهاالشافذالعديمةالعاليةالطويلةابنيتهاشكل

المفاعلاتفيكوقودالمستخدماليورانيوماستردادالىالذريةتعمدالدولىولذلك

طاقةعلىالحصوللاهدافالذريةغيرالاخرىالدولىلحسابتنشئهاالتيالنووية

ذريلوقوفىفقطليسالنوويةالمفاعلاتوتحتاج.العلميللبحثاو،كهربائية

الثقيل(الهيدروجيناي)الثقيلالماءالىايضاوانما(الطبيعياليورانيومايأ

الوزنخفيفةذراتهلاننظرا،المفاعلقلبفيالجاريةللتفاعلاتوههدىءكمعدل

نواةتقذفهاالتيالنيتروناتسرعةهنتقللانبالتاليوتستطيعوهستقرة

الثقيلالماءهنبدلاوههدىءكمعدلى(الغرافيت"مادةتستعملوقد.)،(اليورانيوم

منهصنوعة،ذريةقنابلاو،قنبلةانتاجويتطلب،اكبربسهولةيتوافرالذي
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القدرتوافر،القنابلهذهانتاجفيالسائدالاسلوبوهو،9231البلوتونيوم"

في)للمفاعلاتكوقودالمستورداومحلياالمستخرجالطبيعياليورانيومهناللازم

المفاعلفيللاستعمالاليورانيوملتهيئةوهصنع.(عليهدوليةرقابةوجودعدمحالة

ومَركز،الكهربائيةبالطاقةالاحتراقعمليةفيهتتمنوويومفاعل،كوقودالنووي

بعدويتم،للانشطارالقابل923البلوتونيوممادةقلبلاستخلاصكيميائيفصل

للمادةالحرجةالكتلةمعرفةيتطلبالذيالامرأالنوويالسلاحتصميمذلك

ضرورةهناكوليست.للبلوتونيومالمفجرالزنادعلىيشتملالذي،(المتفجرة

وتجميعهاتصميمهادامما،الاولىالذريةالقنبلةلاختبارالحالاتجميعفيهطلقة

جوهري،تجديدايدون،الذريةالقنابلصشاعةتقنيةفيالمألوفةللطرقوفقاسم

لها.المنتجةالجديدةالذريةالدولةقبلمن

اختبار)الامريكيةالنوويةالتجارباحدىفيامكنفقدحالايوعلى

باطنفيمترا001عمقعلىذريةقنبلةتفجير(6691الم32/فيهاتسبرغ

محاطةجوفيةفجوةفيالقنبلةبتعليقوذلك.الإختباريكتشفاندونالارض

،الانفجاريحدثهاالتيالرئيسيةالاهتزازاتآثاربامتصاصكملطفتعملبالهواء

.اقوىيكتشفاندونيتمالذيالانفجاركمانكلمااوصمعالفجوةكاشطوكلما

ناحينعلى،متراا02نحوقطرهافجوةيتطلبكيلوطنأ0قوتهالذيفالانفجار

بانعلما،هترا256نحوقطرهافجوةيتطلبطنكيلو001قوتهالذيالانفجار

العمليةهذهاجراءيمكنانهكما.طنكيلو02انفجارهاقوةكانتهيروشيماقفبلة

.)5،اوصعالفجوةتكونانبشرطنسبياالارضسطحقرب

الذريةالقنبلةانتاجتكاليف6691عامالعالميينالخبراءمنمجموعةقدرتوقد

هناخرىمجموعةقدرتكما.دولارمليون003بنحونوويةغيرلدولةالاولى

دولاراهليون028انفاقان6891عامالمتحدةالامملدىالاستئماريينالخبراء

ويبنييطورانهدنينوويبرناهجذىصناعيبلدلايسيتيحسنواتعشرخلالى

المدىهتوسطصاروخا5و.923البلوتونيومهنبصنوعةذريةقنبلةا00تضمقوة

كلفةلانخفاضرنظراوذلك).)6(المذكورةالقنابللحملصالحةقاذفة05-03و

الحالةهذهفيتقدروالتي،235اليورانيومالىبالقياس،نسبياالبلوتونيومصناعة

.7()(قنبلةلمائةبالنسبةا729عامباسعاردولارمليون002بنحو
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فيالنوويةالاسلعةاذتاجعلىوالتقنيةالعلمطالقدوة.

اسائيل:

ذا،4891حربمنالانتهاءقبلاسرائيلفيالنوويةبالابحاثالاهتمامبدأ

ولهالعضسويةالكيمياءعلماءكبارهن،الدولةرئيس،أوايزمنحاييم)كان

للطاقةهصدرايجادلاهميةهدركاوكان،العالمفيالذرةعلماءبكباروثيقةصلات

هياهلتحليةالماسةولحاجته!افيهاالنفطوجودلانعدامنظرااسرائيلفىالنووية

الدفاعوزارةفيوالتخطيطالبحثلفرعتابحةعلميةوحدةشكلتولذلكالبحر.

الموجودةالمعدنيةللمصادرهفصلةبدراسةالعلميةالوحدةهذهوقامت،الاسرائيلية

بنسبةالفوسفاترواسبفيالطبيعياليورانيوماكتشافالىادتالنقبصحراءفي

العلوملدراسةالمبعوثينمنعددالخارجالىارسلثم.المائةفي.،.ا-.أا

فيوايزمنبمعهدالنظائرفيللبحثداثرةكماانشئت،9491عامخلالالذرية

5291(يونيو)حزيران3Iوفي.نفشهاالسنةخلال!رحوبوت"مستصرة

بميزانيةوزودتالدفاعوزارةاطارضم!نالاسرائيليةالذريةالطاقةلجنةتألفت

فرعوئيس"بيرغماندافيداونست)الدكتوروترأسها،خاصةومختبراتهستقلة

النقب.صحراءفوسفاتفياليورانيوماكتشفالذي،السابقوالتخطيطالبحث

دائرةوصولهمفورواسست،الخارجهنيعودونالمبعوثونبدأ5391وفي

اسرائيل"الدكتورالدائرةهذهاعضاءبينوكان،وايزهنهعهدفيللفيزياء

تشغيلفياللازمالثقيلالماءلانتاجعمليةيطوراناستطاعالذي!دوستروفسكي

الماءانتاجفيمتبعاكانكماالكهربائيةالقوةعلىتعتمدلاكيميائيةبطريقةالمفاعلات

وقعت5391فنتصفوفي.قبلبنانتاجهتحتكرالنروجكانتالذي،الثقيل

بموجبهفرنسا،اشترتالنوويةالابحاثمجاكفيفرنساهعللتعاوناتفاقااسرائيل

المرتبةالمنخفضاليورانيومخامواعدادالثقيلالماءلانتاجدوستروفسكيطريقةبراءة

الاسرائيليينللعلماءالذريةهؤسساتهافرنسافتحتالمقابلوفي،الفوسفاتمن

وبدأ،اسرائيلفيالمتطورةالنوويةالابحاثرحلةبدأتوهكذا.فيهاوتدريبهم

المجالى.هذافياللازهةالبشريةالكفاءاتاعداد

وفقا،الاهريكيةالمتحدةالولاياتهعاتفاقيةاسرائيلعقدتا559وفي

مفاعلعلىبمقتضاهاوحصلت،"السلماجلهنالذرة"المسمىايزنهاورلمشروع

نجوبىكلم02هسافةعلىسوريقنهرواديفياقامتههيغاواط5طاقتهنووي
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اليورانيوملاعادةنظراالبلوتونيوملإينتجولكنهكوقوداليورانيومويستخدم،أبيبتل

العلماءلتدريبمركزانهالاساسيةوقيمته،المتحدةالولاياتالىاحتراقهبعد

المتحدةالولاياتمنايضااسرائيلحصلتكما.وتطويرهالنوويوللبحثوالفنيين

البحوثعنتقرير0065ض!اضخمةعلميةمكتبةعلىالمذكورةللاتفاقيةنتيجة

وهقالاتتقاريروخلاصاتالذريةالنظريةعنمجلدا4وه،الامريكيةالذرية

الامريكية.النوويةالمنشآتفياسرائيليا56نحوتدريبعنفضلا،بهاهتصلة

بحيفاأالتخنيون"معهدفيذلكبعد،ايضااهريمي،اخرنوويهفاعلاشثىءكما

فيالمفاعلهذاويساعد،كوقودالطبيعياليورانيومويستخدمميغاواط8طاقتهتبلغ

والكيمياءالفيزياءمواضيعفيالدكتوراهطلبةبهايقومالتيالمذكورالمعهدابحاث

.)8(النووية

5891عام!ليزيؤنريشون"بمفاعليعرفثالثاهريكيوقدان!ثىءهفاعل

هنطقةفيرابعامريكيمفاعلانشاءفيبلىىءا669عام،وفيهيغاواط5طاقتهتبلخ

هكعبمترمليونا02انتاجالىويهدفهيغاواط002طاقتهنتكو!روبينبني)

يتملمالمفاعلهذابناءولكنالمتوسطالابيضالبحرهياههنيوهياالحذبالماءهن

المتحدةالولاياتهطالبةوبسبب،ماليةصعوبات،بسببيبدوماعلى،الآنحتى

.!ديمونا)مفاعلعلىالتفتيشبحق

الاسلحةانتاجطريقعلىاسراثيلخطتهاالتيالفعالةالخطواتواخطراهمانالا

بينالصحراويةالطريقمنتصفعلىالواقع"ديمونا)هفاعلانشاؤهاهي،النووية

الجبلاسفلوفي"ديمونا"بلدةقربالميتالبحرعلى"سدوم)و،سبعبئرأ

عامعقدسرياتفاقيمقتضىفرنسابمعاونةبنيمفاعلوهو.باسمهاالمعروف

لشمعونوكان)الاسرائيليةالدفاعلوزارةالمباشرالأشرافتحتووضع،5791

عامكمديروقتئذمنصبهبحكملهالخاصالاتفاقالم!التوصاىفيكبيردوربيرس

،دولارهليونا03بنحو0691عامانشائهنفقاتقدرتوقد(الدفاعلوزارة

،هيغاواط24طاقتهوتبلخ،كوقودالطبيعياليورانيومالمفاعلهذاويستخدم

42اي،حراريواطمليونلكليوهيا923البلوتونيوممنواحدغرامانتاجويمكنه

رقابةلأيةخاضحغيروهو،كلغ9حوالىالسنويانتاجهويبلخ،يومياغراها

هادةويستخدم.(اشهر3كلايام5ويعطليومياساعة24ويعمل،دولية

فيلتشغيلهاللازماليورانيومعلىاسرائيلحصلتوقد،وههدىءكمعدلالغرافيت

014



491عاماواخرفيالفعلىانتاجهبدأانهيقالى)الاولىالسنة l)طنا،24ويبلغ

هناطنان4ْومحلياانتصطاطناناو.افريقياجنوبهناشترتهااطنان01بواقع

عاممنوابتداء.كندامناشترتهااخرىاطنان3عنفضلا،فرنسيةهصادر

ديمونالمفاعلكوقوداللازماليورانيومهنحاجتهاتوفراناسرائيلاشطاعت6591

الميتالبحرغربيجنوبفيالفوسفاتهناجمهنالمستخرجالمحليانتاجهامن

فيالنحاسهناجموهن(.%،هبنسبةاليورانيوماوكسيدثانييوجدحشط)

بنسبةاليررانيوماوكسييدثالثيوجدحيث)ايلاتميناءمنبالقرب"تيمنا9

اقريقياجنوبمناليورانيومعلىحصولهااستمرارعنفضلا،(%.3،

.()01والارجنتين

اقوالطهناك)6591عامبدأطاقتهبكاهلالمفاعلانتاجانجدلاافترضناواذ!

نحو749؟عامنهايةحتىانتجقديكونفانه(6291عامانتاجهبدأبأنهاخر؟!

كميةوهي،الذريةالقنابللصنعاوليةكمادةالصالح923البلوتونيومهنكلغ81

في!ناغازاكي"علىالقيتالتيالقنبلةنوعمنذريةقنابل8نحولصنعتكفي

4401أتساويلصنعهااللازهةالحربخةالكتلةاناعشار1)على450عاماليابان

-!،8واحد،"ثمهانشطارذاتقنبلةا4نحولصنعتكفىقدانهماإلا،()11(غرإمأ

.12(!طةكلغ0505وزخهاالبلوتونيومهنكميةاصنعهاتكفىالتي

الاسلحةانتاجطريقعلىاساسيتينخطوتينانجزتقداسرائيلتكودنوبهذا

هناللازمةالكمياتانتاجعلىالقادرالنوويالمفاعلوجودهي،الاولى.النووية

اللازمالسيررانيومتوفيرهي،والظنية.دوليةرقابةلايالخاضعوغير،البلوتونيومْ

بمصنعالخاصةوهي،الثالثةالرئيسيةالخطوةذلكبعدوتبقى.المفاعللهذاكوقود

نظائرعنالنقي923البلوتونيومفصلعمليةفيهتتمالذيالكيميائيالفصل

شبيغل!در)مجلةنشرتهصحفيتقريرويقولى.238،235،234اليورانيوم

لصملهصنعااقامتقداسرائيلان،9691عام(هايو)ايار5فيالالمانية

الدفاعوسائلانحدالىلاههبسرلهمحاطوانه"دممونا9هنبالمربالعلولونعوم

ناحاولتعندماهيستير"!طرازمنادرائيليهَطائرةاسقطتالاسرائيليالجوي

ويقول.6791)13(حربهنالاولىاليومفيمنهمقربةعلىاضطرارياهبوطاتهبط

اسرائيل،فيالذرةعلماءكبارهنعالمانعليهيشرفالمصنعهذاانالمذكورالتقرير

قداسرائيلوان،برغماندافيدارنستوالدكتور،رافه.جالدكتور:وهما

ضمتغربيةبلادعدةهنالشكوكتثيرلامجزأةبطريقةالمصنحهذاهعداتاشترت
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والسويد،،وبلجيكا،الغربيةوالمانيا،وبريطانيا،وفرنسا،المتحدةالولايات

وهذه،نفسهالنوويالسلاختصميمفهيوالاخيرةالرابعةالخطوةاها.واليابان

لاننظرا،السابقةالثلاثللخطواتبالقياساسراثيلالىبالنسبةسهلةتعتبرخطوة

الذرةعالمصرحوقد،الخبراءتوافرعنفضلاوالتقنيةالفنيةالمعلوماتلديها

12/في"تيللرادوارد"الدكتور،الهيدروجينيةالقنبلةبأبيالمعروفالامريكي

هاالذريةالقنبلةصنعهناسرائيليمنعشىءلانهبالاسرائيلزيارتهاثر126591/

واالمعداتاوالخبراءالىبالنسبةسراءالسبيلهشوافرألديهاهذافيتحتاجههاكلدام

.)،1(البلوتونيوم

قنابل6او5لديهااصبحاسرائيلبانالمذكور"درشبيغل!تقريراشماركما

فياللندنيةأالتايمز!صحيفةوقالت.(9691عامهنتصفحتىوذلك)ذرية

النشاطان!الاخيمةكتسير!"تصريحاتحول7491الم2لم3يوملهاتعليق

لديهايكونانهناسرائيلمكنالنشاطهذاولكن...ضئيلاسرائيلفيالذري

للضرالسبقكما.No))aالاخيرةالسنواتخلالقنابلسبعاوستمنرصيد

حدشطفيقالان،الفرنسيالاستراتيجيةالدراساتمعهدعميد،(بوفراندويه"

نا"يعتقدانه،24/117391/فينشر،"هيكلحسنينمحمد"هعله

بصنعسياسياقراراحكومتهااتخذتواذا،ذريةقنابلصنعاهكانيةلديهااسرائيل

.شهورستةهدىفيجاهزةتكونانيمكنالقنابلهذهفان،القنابلهذهمثل

القنابلىهنعددادرائيلمنبمكانماقبوفيهناكيكوناناطلاقااستبعدلاوانني

ستكونفانها،هوجودةكانتاذا،القنابلهذهاناتصوركنتوان،الذرية

حجمهافي"سيمينة"قنابلاي...طفولتهافيالقنبلةكانتعندمابدائيةانواعا

العلميةالتقديراتعلىبناء،جانبناهننعتقدونحن.")16(قوتهافيمحدودة

على97911العامهنتصفحتىذريةقنبلة22نحواسرائيللفىان،السابقة

مناو،البلوتونيوممنغرامكيلو0505بها،صغيرةاحجاممنتكوناناساس

القنابلوبعض،الميدانيللاستخدامالصغيرةالقنابلهنعدداتضمقشكيلة

الاقتصاديةالاهدافاوالمدنضدللاستخدام"ناغازاكي9قنبلةحجمهنالاخرى

لمفانها،النوويالسلاحتجربةالىبالثسبةاها.(مصرفيالعاليالسكهثلالهاهة

الىتشيرقويةدلائلهناكانكما،اوضحناانسبقكماعلميةضرورةتشكلتعد

هتر085عمقعلى)النقبصحراءباطنفينوويةتجربةاجرتقداسرائيلان

142



عام(اكتوبر)الاولتشرينواواثل(سبتمبر)ايلولاواخربينالفترةفي؟تقريبا

الىاوفدتقدكانتاسرائيليانووياههندساا1منمجموعةوانخاصة.17(إا669

تحتالنوويالتفجيرتقنيةعلىللتدربقصيربوقتذلكقبلالمتحدةالولايات

الىعادتئم،فلوشير!أمشروعباسمعرفماضمنوذلك،الارضسطح

النفقانشاءاجلهنالنقبصحراءفيالعملالفورعلىباشرتحيثاسراثيلى

ر!علىيعملكانامريكيعالملاحظوقد.التجاربهدهاللازمينْلمثلوالحفرة

مياهفيالتريتيومكميةلتعيينالنظائريالتكسيرنحتبرفيالبحريةللابح!اثسفينة

الاولوتشرين(سبتمبر)ايلولشهريخلالفي،ْالمتوسطالابيضالبحر

وسجل.ارتفعتقدالبحرهياهفيالاشحاعاتتركيزنسبةان،6691(اكتوبرأ

يعملونكانوا(والمانيامريكيين)اخرينءعلماثلاثةهنمجموعةنفسهاالملاحظات

الىالعلماءهؤلاءوأيفيالظاهرةهذهوترجع،العقبةخليجفيمماثلةابحاثفي

فيالاشعاعاتشدةهستوىارتفاعالىادىالارضسطحتحتنوويتفجيرحدوث

.)89(العميقةالبحرمياه

بالفعللديهااسرائيلانالمؤكدشبههنيصبحفانهتقدمماكلعلىوبناء

ثموهن،ذلكارادتهتىكبيرةبسرعةانتاجهاعلىالقدرةلديها-او،نوويةاسلحة

واقعة.كحقيقةالفرضهذااعتبارهافيتضعانيجبالعربيةالاستراتيجيةفان

ائيلي:الإسالاستراتيجيةفيالنوويةالاسلعةدوو.

يالانذلك،قدرتهحيثهنتقليديسلاحبأييقارنلاالذريالسلاح

نابدلاالبحرسطحعلىاوالارضسطحعلىاوالجوفيكانسواءنوويانفجار

قطرنصفيبلغ)الحراريالاشعاعمنحلقةتنشرحولهااللهبمنناريةكرةترافقه

فيالانفجارارتفاعويصلهترا023كيلوطن02قوتهالقنبلةبالنسبةالناريةالكلهَ

هسافاتالىوالرياحالضغطتحملصادهةموجةالىبالاضافة(هتر006الىالجو

المميتةغامااشعةتحملكما(القنبلةلحجم)وفقاهعينة

وتؤدي،متتابعةبصورةيتسصاقطالذيالذريوالغبار

باهراضاصابفاوالانسمانموتالىالمذكورةالاشعة

الضغطهوجةوتسبب.حرائقاشعالىالىالحراريالاشعاعيؤديكما،خبيثة

القنبلةحجملتافاوتوفقاالشدةمنمتفاوتةبدرجات)والمنشاَتالمبانيفيالطمير
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الصحيةاخطارهالذريللغبارانكما،(الانفجارهركزعنوبعدهاالمبانيوطبيعة

ذريةلقنبلةبالنسبةكلم005قطرهانصفدائرةيشملوهو8الطويلالمدىعلى

اسرائيللاهتناعالرئيسيةالاسباباحدهووهذا)كيلوطن02عيارهنمتوسطة

التيالذريةالقنبلةتفجيرقوةوتعتبر.(الاوضسطحفوقنوويةتجربةاجراءعن

التيالمتفجرةللقوةهساوية(كيلوطن02)4591عام!هيروشيما"فياستخدمت

ا!لميتةالاشعةآثاراليهاهضافا،مم75عيارهيدانهدفعهليون4صليةتحدثها

سواء،ارضوجو-،ارض-ارضالصواريخلتطورونتيجة.الذريوالغبار

النوعهن!سكود"صواريختعتبر)التكتيك!يةاوالعملياتيةاوهنهاالإستراتيجية

القوةهذهاقترنتفقد(التكتيكيالنوعهن"لانس"صواريخوتعتبر،العملياتي

الذريالسلاحاننرىوهكذا)كاملةشبهبحركيةالنوويللسملاحالهائلةالنارية

:الجدةكلجديدةظاهرة،(والمدىالقدرة)المزدوجةالميزةهذهبحكميحدث

كناوبالامس.(الكبيرةالاعدادأوالكتلةالطاقةبينعلاقاتمنهناكفليس

لتدهيربكاملهجيشومدفعيةهامبورغكمدينةلتدهيرمدينةطائرةأ000الىنحتاج

.91("ةالمدينتينهاتينلتدهيرواحدةقذيفةصكفياليوماها،برلينكمدينةمدينة

اهكانية،والمدىالقدرةص!هنهذهلميزتهنتيجة،النوويالسلاحخلقوقد

لحسم،نووياسلاحايمتلكلاخصممواجهةفييمتلكهالذيالطرفلدى،هائلة

وا)الخصممدنمناكثراوهدينةقصفبمجردوالعسكريةالسياسيةالصراعات

التاريخشهدهقدرباكبرعليهارادتهفرضثموهن(بذلكالجديالتهديدحتى

.القوىفيالإقتصادهبدأتطبيقهنالحديثالعسكري

احتكارهحالةفيخاصة،النوويللسلاخالاستراتيجيةالميزاتهذهكلورغم

اسلحةوجودتنفيالانحتىزالتهااسرائيلفان،الصراعطرفياحدجانج!هن

هع،المنطقةالىالنوويةالاسلحةبادخالالبادئةتكونلنانهاوتؤكد،لديهانووية

قصيروقتفيالاسلحةهذهصنععلىالقدرةلديهابأننفسهالوقتفيالعربئهديد

الرئيسرأيفيتظهرقدضرورةوهي،ذلكالىالضرورةدعتهااذانسبيا

صرهنكلسياساتعلىتطرأالتيالتغيراتضوءعلى)،كتسير"الايسرائيلى

.2(أةْالمستقبلفيالسوفييتيوالاتحادوالاردنوسوريا

استراتيجةعنالمعبريناوضحهنكانباعتباره)،آلونلايغالسبقوقد

لو"فقالالنوويةالاسلحةهوضوعبصددالمعلنةاسراثيلسياسةحددان(اسرائيل
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،هتبادلكراحلاصعتخداههاالنوويةللاسلحةالجمانبيناهتلاكبينالخيارلناكان

توازناقاطعةبصورةنختارانعلينالوجب،عليهااليديضعاانهنحرماضطوبين

نافيالخطردائمافناككانفقد،ذلكومع...التقليديةالاسلحةعلىيقومللقوة

الدولىاحدىبهاتزودهاوان،تقليديةغيراسلحةانتاجمنالاهراخرالعدويتمكن

التطوراتكثبعنتتابعاناسرائيلعلىالضروريهنكانفقدولذلك.النووية

هستوىعلىذاتهالوقتفيتحافظوان،خاصةبصفةهصروفي،العربيالعالمفي

العالمدولفيالمتبعةالخطوطعلىالنوويالحقلفيوالتكنولوجياالابحاثهنعالى

وعلميااقتصاديانفسهاالبلادلتطويرلازماالاولىالمقامهذافيكانوقذالمتقدهة

الايام،هذهمالدولةوالتكنولوجيةالعلميةالخبرةانجيداالمعروفومن،وسياسيا

تمسكانتريدلااسرائيلكانتواذا،النوويةالاسلحةانتاجعلىقدرتهاتشكل

.21(!ةقدرتهاعلىتحافظانالاخياراماههافليس،نائمةوهي

الذريةالمنشآتعلىعربيجويهجوماي!آلون)اعتبرالاساسهذاوعلى

العربيةالدولاوالدولةضدفوريةعاهةحربلشنكافياسببايعتبرالإسرائيلية

المهاجمة.

لاوانهانوويةلاسلحةامتلاكهاعدمتعلناسرائيلفيهكانتالذيالوقتوفي

البروفسورانحدالى،ذلكعلىالعربيةالدولىتقيدملمها،انتاجهاتنوي

هؤتمرفيقال،الدفاعوزارةفيالتطويرلبرنامجالعلميالمدير،ايفتاحشمعون)

فصلمعملتقيملناسرائيلان)6391(يونيوحزيران!)فيعقدصحفي

علىدائماعملتفانها،22("ةديموناهفاعلينتجهالذيالبلوتونيوملاعدافىكيميائي

الشكهذاواستخدامنوويةاسلحةلديهابأنالقويالشكهوقففيالعربجعل

يوليو()تموزففي.نفوسهمفيالاسرائيليالرعقوةلتدعيممباشرةغيربطريقة

والحكوهةاليسارنواببعضبين،الاسرائيلىالكنيستفينقاشجرىا669

موقفهاوتحديدالمسألةهذهمناسرائيلوتهربالمنطقةفيالنوويالسلاحنزعحول

انني)قائلاوقتئذأبيرششمعون"ردوقد،النوويالتسلحنحوالاتجاهمنبدقة

بأنلهوالسماح،المنبرهذاهنناصرطمأنةعلىاسرائيلدولةلاقدامسبباارىلا

النووية،نوايانافييشكونالعرباناعرفانني،نفعلهلاوهانفعلهمايعرف

علىنعملولماذا؟الشكوكهذهنخفففلماذا.رادعةقوةالشكهذاانواعرف

علىاصرائيلقدرةلتؤكد،الاخيرة"كتسير"تصريحاتوجاءت.23(،ةايضاحها
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فيولتقدم،ذلكالىبالحاجةشعرتهااذاقصيرةزمنيةفترةفيالنوويالخيارممارسة

خلالهنالرح"استراتيجيةفيالتصعيدهنوقويةجديدةجرعةنفسهالوقت

هغزاهالهاجرعةالحقيقةفيوهي،النوويالمجالفياسرائيلتتبعهاالتي،!الشك

التهديدهسألةاسرائيلاستخدمتوقد.7391لحربالتاليةالسياسيةالظروففي

الاسلحةهنمزيدعلىالحصولاجلمن،النوويةالاسلحةصنععلىبقدرتها

كما.العربيةالمنطقةفيالتسلحسبقبقصبةممسكةتجعلهاالتيالمتطورةالتقليدية

فيلهاكافيامبرراالاسرائيليالتهديدهذافيالاهريكيةالمتحدةالولاياتوجدت

هذهوتجلت،المتطورةالتقليديةبالاسلحةالمتعلقةالادرائيليةللمطالبالاستجابة

تزويدبدءعند،6891عامبوضوحالاهريكيالتبريروذلكالاسرائيليةالسياسية

تزويدهاعلىالموافقةعندا789و7491عاموفي،"الفانتوم!بطائراتاسرائيل

لأ.لانس!اوصواريخ"16-فو)"15-فأبطائرات

القليلةالسنواتفيالنوويالخيارالىبالفعللجأتقداسراثيلانتقديرناوفي

حربتجربةبعدتشعراصبحتانهابحكم،6791حربنشوبسبقتالتي

دولةايحمايةعنالامكانقدرهبعتقلةذاتيةعسكريةتوافرقدرةبضرورة5691

عقب،الناصريةالقيادةظلفيالعربيةالقوهيةقوةتصاعدوانخاصة،غربية

فييحملكان،الثلاثيالعدواندولضدا569عاماحرزتهالذيالسياسيالنصر

هنوليس،بعيدغيرهستقبلفيالعربيةالوحدةدولةبخلققويةاحتمالاتطياته

بما،الغربيةالقوىتقفانالاوضاعهذهمثلفياسرائيلالىبالنسبةداثماالمضمون

الامنلهاوتضمن،اسرائيللموقفتماماالمماثلالموقف،المتحدةالولاياتذلكفي

فيالمتضمنالاتجاهذلكعن!آلونأعبروقد.تريدهاالتيبالصورةوالتوسع

،الظروفكانت!هما،تسمحالايجباسرائيلانأفقالالنوويللخيارالواقع

عدةلاسبابالخارجهنلهضاهنينايعلىعسكريايجتمدوجودهاتجعلبان

هقنعة.

طرقحولىسياصىاملاءالىيؤديعليهماعتمادايقتضىذلكلان:اولا

.الاعداءصالحفيينتهيقدمما،الاسرائيلي-العربيالنزاعحلووسائل

للموقفتقو!افيبالضرورةهعنامتفقةتكونلاقدالضامنةالدولةان:ثانيا

الفعلي.

القليلةالايامفيالحربنتيجةتتحددهذهوزهاننايومنافيان!:ثالثا
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فاتقدالاوانيكونانبعدتصلقدحلفاثناهعونةفانوعليه...الاولى

بقاءواستمرار،"بنفسكاصنعها!عالمفينعيشفنحنواخيرا.هنهاللاستفادة

.!)،2(معاونةدونانفسناعنالدفاعفيالخاصةقدرتناعلىيعتمددولتنا

ذلك،االرويللخياواسرائيللجوءضرووةتتضمنهذه!آلون)اقوالان

استيرادفيالخارجيةالدولعلىادراثيلاعتمادانغيرهقبليعرف(آلونألأن

التقليديالصملاحوتقنيةحجمتطوربلغههماعنهاغنىلامسالةالتقليديةالاسلحة

بقدر)محليايصنعانيمكنالذيهووحدهالنوويالسلاحولكن،اسرائيلفي

وهِو،(العربيةالدولىلدىتدميرمروعاورحلاحداثكافولكنه،نسبيامحدود

الضمانةهننوعا،الصهيونيالاسرائيلىالذهنتقديرفي،يشكلانيمكنالذي

الحديث.الحصرفيجديدة!"هسادةحدوثدونللحيولةالاخيرةالاحتياطية

الرحفيتصعيدسياسةتمارساسرائيلبدأتعامبنحوا739حربوعقب

فكان،خاصةبصورةالمباشرةالمواجهةودول،عامةالعربيةالدولتجاهالنووي

امام،مفاجئةبصورةبهادلىوالذي،آنفااليهالمشار"كتسيرافرايم"تصريح

معينة.مناسبةدون،والاوروبيينوالاهريكيينالاسرائيليينالعلمونالمراسلين

آخرين،اسرائيليينوكتابلقادةوكتاباتتصريحاتذلكبعدوتوالت

فيصبتجميعاولكنها،الاهميةمنمختلفةدرجاتعلى،وهدنيينعسكريين

الاركانوثيسان02/675/في!هاَرتس"نشرتاذ.ذاتهالمذكورالاتجاه

انهحيفافيأالتخنيون"كليةطلابامامالقاهامحاضرةفيقال!غورمردخاي)

معالاوسطالشرقفيجذريتغييربحدوثالتنبؤيمكنسنة15-01خلالإ

رعبتوازنالسلاحهذايخلقبان!اهلهعنمعرباواردف"الذريالسلاحانتشار

هذاتصريحهفي!غور"انويلاحظ.!الحربنشوبخطرهنيقللهنطقتنافي

وهباشرةواضحةبصورةيؤكداندوناسرائيللدىنوويةقدرةوجودالىضمناالمح

لدىاي،المنطقةفيالنوويةالاسلحةانتشاراحتمالالىوافعار،"كتسير)تصريح

خلالهنالصهيونيالكيانعلىالحفاظفيستلعبهالذيوالدور،والعرباسرائيل

القونينبينالدوليةالعلاقاتفيالقائمالنحوعلىستخلقهالذيالنوويالتوازن

المنطقة.فيالاعظم

الدولة)مجلةفيذلكقبلنشرمقالالىذاتهالعددفي"هآرتسأاشارتوقد
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سياسة"انفيهجاءالعبريةالجاهعةعنتصدرالتي6الدوليةوالعلاقاتوالحكم

خلالتجسيدهيمكنذريخياربينهامكانفيتقف،تقررتكما،الذريةاسرائيل

النقطةوستبقى،تجربلمفريةاسلخةاسرائيلامتلاكوبين،سنتيناوسنة

."المنظورالمستقبلفيم!شورةفيهاالموجودةالدقيقة

الصحيفةفيسلبتير"الياهو)الكاتبوالاقوالالتصريحاتهذهعلىعلقوقد

السياسيينالقادةالى"تحذيررسالة"توصيلورائههنيقصدتعليقايومئذذاتها

فقال،العلميةالموضوعيةطابعْيكتسبتحليلصيغةفي،العربوالعسكريين

الاقل،على،الإعتباربعينياخذواانالآنملزمونالعربهوانالاهرمغزىأ

.قصيرةفترةخلال،عصمكريةاداةالىذريةاجهزةامتلاكتحويلعلىاسرائيلقدرة

منسلاحاتصتخدمقداصرائيلانالاعتباربعينيأخذواان،ايضاملزهونوهم

وهن.للخطرمعرضااصبحبالذاتوجودهاباناحساسهاحالفي،النوغهذا

الخط)هوما،اكيدةوبصورةبدقة،يعرفواانالعربيستطيعلا،اخرىجهة

وا،العربيستطيعولا.الدولةلوجودتهديدااجتيازهسيعتبرالذي"الاحمر

العظمىالدولفعلردسيكونهلااالسؤال.بخصوصيقينالىيصلواان،اسرئيل

الخطأبذلكالمساسهنذرياتحذيرا،حرجوضعفيوهي،اصرائيلو!طاذا

اسرائيللدىانالمحربيعرفانالاسرائيلىالكاتبارادوهكذا.إ)25(؟"الاحمر

حددتقدوانها،بسرعةصنعهاعلىقادرةالاتلعلىانهااو،عسكريةنوويةقدرة

فيالمحتلةالاراضيضمنيقعكاناذايعرفلا،إلقوميلاهنهااحمرجغرافياخطا

جانبهناجتيازهيعتبر،8491العامهنذالمحتلةالاراضىضمنام6791العام

نفسهالوقتوفي.ضدهاالذريةالاسلحةتستخدمكيلهاهبرراالعربيةالجيوش

واالسوفييتيالاتحادجانبهنالدوليالفعلردنوعيةفيالعربانيشككاراد

محاولةعلىيقدموالاحتى،كهذهاسراثيليةخطوةتجاهالاهيرجميةالمتحدةالولايات

للخطاالوصولىالىبهمتؤديقدالعسكريةبالقوةا679ارضلتحريرجديدة

العظمىالدولىانيتصورونوهم،(الكبرىقيمتههيوتلكأالمجهول،الاحمر

هنيقللاوالاصراثيليالذريالتهديدفاعليةهنيبطلمضادفعلردلهاسيكون

.آثاره

والمعلقينالكتابعلىالنوويللرحالاعلاميالتصعيدحملةتقتصرولم

الىايضااهتدتوانما،الدولةلرئيسالمقتضبالتصريحعنفضلا،الصحفيين
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الذي،"دايانهوشىأهثلالهاهةالاسرائيليةوالسياسيةالعسكريةالشخصيات

بجديةتكسبتؤخذالخصوصهذهفياقوالهانالا،السلطةخارجوقتئذكانوان

السابىَلموقعهنظرا،اكبرهصداقيةالاسراثيليةالنوويةالقدرةفيالعربيالشك

ادلىوقد،الموضوعاسرارعلىشكبدونمطلعللاوكانورئيسللدفاعكوزير

في"احرونوتيديعوت)نشرتهاسطبتلخطابفيفقالالاخرهوبدلوهأدايانإ

بنفسهاوتنتج،ذرياخيارالنفسهاتؤهناناسرائيلعلىان)13/276/

قوله92/276/في"هآرتس)عنهونقلت."المدىبعيدةارض-ارضصواريخ

والولايات،صغيرةدولةفنحن.الذريةالقنبلةانتاجاهكانالاننملكاننا)

."انفسناعنندافعانويجب،العالمدركيتعدلمالمتحدة

خطابفيقال،دايان"ان376/المافي"احرونوتيديعوت"نشرتكما

وصلتاسرائيل،انابيبتلفيالاميركية-الاسراثيليةالتجارةفرقةاعضاءاهامله

ويجب.التقلمِديةالاسلحةمناضافيةكميةاستيعابعلىالقدرةحدوداقصىالى

ايضانستطيعانناالعربيعرفحتى،ذريخيارالىالوصولىنحاولان

نستطيعلااننا...شديدلخطرعرضةالدولةوجوداصبحوضعنشأ،اذاتدهيرهم

نحزنالىباكملهالبلدونحول،الطائراتهنجديدةاجيالانهايةلاهاالىنطوران

كميته.علىلاالسلاحنوعيةعلىالتشديدالىمضطرونونحن.كبيرواحدسلاح

نستطيعلاواننا.العربيةالدولىازاءرحكعاهليخدم،هدمربسلاخالتزودوعلينا

هن،وعلينا،العربيةالدولىبهاتتزودالتيالضخمةالسلاخبكمياتاللحاق

1(.آخرطريقفيالسير،الاَن

للبروفسورمقالا675/لم92فينشرتقد"هآرتس"كانتذلكوقبل

"غور"الجنرالتصريحبخصوصالعبريةبالجامعةالاستاذ!اهرونسونشلومو)

العربتجاهالاسراثيلىالنوويالرحلسياسةصريحاتصعيداتضمنآنفااليهالمشار

،سلاحبايباكملهالعربيالعالملتهديداهكانثمةكانان!فيهقالىص!

ايمانان)ايضاوقالى"الذريالسلاحهيذلكهنتمكنالتيالوحيدةفالوسيلة

وصل!بمنما،الإَنبدا!مواردهملعبئهانعلىهائم"النهالهفىبالانمصار،العرب

مقاسة،القوىعلاقا!علىالاعتقادهذاويقوم.امكاناتهانهايةالىتقريباادرائيل

نايمكنالتيالوسائلاحدىهوالذريوالسلاح.والاهوالوالسلاحبالرجالط

اطلاقوسائلعلىالمركبةالذريةالقنابلمنكافيةكميةلان،العربيةالاهالتشوش

914



.اسوانسدوهدم،القريبةالعواصمبكلكبيرضررالحاقتستطيع،ملائمة

وقنابل،النفطوبمنشآت،اخرىبمدنالضررتلحقانتستطيعاخرىوكمية

فيالفلسطينيينتجمعاتذلكفيبما،ميدانيةاهدافابادةتستطيعهيدووجينية

،القاهرةبفقدانالحربيةالنظمتخاطرانفيالشكالممكنوهن...لبنان

تبيداناجلهن،وطرابلس،وبنغازي،وحلب،وحمص،.ودمشق

.!اسرائيلى

الرادعةالحملةفيالمتعدةالولاياتدوو

،بذكاءمنظمة،حمنةالاهيركيةالمتحدةالولاياتفيبدأتنفسهالوقتوفي

هنلتزيد،اسرائيللدىذريةاسلحةبوجودتفيدهعلوهاتتسرسطالىتهدف

انتهاءهنذبنشاطاسرائيلتمارسهاالتيالاعلاميالنووي"الرح"حملةمصداقية

ذا،عنيفاهزاالاسرائيلىالتقليديالعسكريالردعاسسهزتالتي7391حرب

،تاهيتنن"ديل!و!برانغرروبرت"هما،الاهنونشؤفياهيركيانخبيرانذكر

خشيةهناكوان،ذرياسلاحاتملكاسرائيلان،7591تموزفياعداهادراسةفي

فيحتىوربما،القريبالمستقبلفي،الاوسطالشرقفيذريسلاخيستخدمان

.!المعاركمنقادهةجولةاطار

ونشؤعلىللاشرافالاميركيةالوكالةهديرقالذاتهالعاممنآباوائلوفي

،درا،انتجتقداسرائيلتكونانالمحتملمنانهتلفزيونيةمقابلةفيالتسليح

ذريا.سلاحا

اسرائيلانالاهيركية!غلوببوسطن"صحيفةثشرتنفصعهالشهروفي

فيالسادسةالذريةالقوةيجعلهاالمخزونهذاوان،يةذوتنابلعشرهناكثراتخط

تعليق.دونكلهاالانباءهذهنشرتعيدانالاسرائيليةالصحفواهتمت.العالم

شكوكهما!تاهيتننديل"و!برانغرروبرت)الاهيركيانالخبيرانةنقل

حالالخامسةالحربفيالذريةللاسلحةاسرائيلاستخداماحتمالمنونحاوفهما

7391تشرينلحربالدوليةالندوةالىقدماهبشاضمنالعرباسماعالىوقوعها

تشرين!لحربالنوويةالتركة"بعنوان7591عامالقاهرةجاهعةفيعقدتالتي

الجولةفيالمحتملةالنوويةالاخطارهنؤادتقدوعواقبهاتشرينحربان)فيهقالا

القدرةلامتلاكجديةفيتسعىالعربيةوالدولاسرائيلهنكلاوان!الخاهسة
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الاسلحةهنغيرهااوالنوويةالاسلحةتستخدمقدالظروفهذهوتحت،النووية

اصغاءدون،الوطنيللبقاءوهميةاوفعليةتهديداتلمواجهة،التقليديةغير

جانبمنالوقائيةالحربتشنوقد)،والخارجالداخلفيالتعقللاصوات

القتالسيبدأالخصمانالمخابراتاجهزةتتوقيعندها،العربيةالدولاواسرائيل

اضعافاولمنعهسبقةضربةيتطلبمماالتقليديةبالاسلحةلصدهمحدودةفرصةتاركا

استخداماخطرهيالمسبقةالنوويةالضربةانالمؤكدومن...المنتظرا!وم

المنطقةعلىالمدمرةانعكاساتهاولهاالاوسطالشرقهنطقةفيالتقليديةغيرللاسلحة

فيتماهاهالوفاناهرانوالمفاجئةالمسبقةالضربةفانالحظولسوء.بأسرهوالعالم

."الاصرائيلى-العربيا!راع

لشحنةايصرائيلسرقةانباءتسريبعملية7791العامفيذلكبعدوتوالت

الولاياتداخلمناخرىشحناتوسرقت.المانيةسفينةتحملهاكانمتيورانيوم

شباطفياسرائيلزارتاوروبيةبعثةاعدتهاوروبيلسريتقريرونشر.المتحدة

والتكنولوجياالدفاعبشؤونالمختصةداالغربيةاوروبااتحادجمعيةاتمثل،7791

اهتلاكتفيدهعلوهاتتضمن،اوروبيةدولى7هننواباوتضمالعلميةوالابحاث

فيالنوويالسلاحلإستخدامهستعدةكانتوانها،ذريةقنبلة02او15اسرائيل

عليها.دوليةضغوطممارسةلول!ا739حرب

باحتمالالخاص"الاعلاميالنوويالرح)سيناريوانلنايتضحوهكذا

ذكيةبطريقةهنفذاكان،الخاهسةالحربفيالذريةللاسلحةاسراثيلاستخدام

المرحلةهذهفيالعربيةالاستراتيجيةالارادةاستهدفوانه،للادوارجيدوبتوزيع

فيالخاهسةالحربخيارهنيحرمهاحتىالاسرائيلى-العربيالصراعهنالحساسة

قبولوهوفقطواحدخيارقبولعلىويجبرها،المتزايدالاسرائيليالتصلبمواجهة

اوضاعوضمن،رئيسيةبصورةالاسرائيليةوالمصالحللشروطوفقاالسلميةالتسوية

الاسرائيلي.النوويالرحهظلةتحتالطرفينبينالعسكريةالقوىميزانفيهايختل

نووية:اسلعةا!كهماعناصائيلىا!نعدماسباب.

لدىالنوويةالاسلحةامتلاكيحققهاالتيالميزاتْالاستراتيجيةكلورغم

فان،الرحهستوىعلىخاصة،يمتلكهالاخصمهواجهةفييمتلكهاالذيالطرف

تؤكدكاش!وان،لديهانوويةاسلحةوجودرسمياتنفيالآنحتىزالتمااسرائيل
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الىالضرورةدعتمااذاقصيروقتفيالاسلحةهذهصنععلىالقدرةلديهاان

هنكلسياساتعلىتطرأالتيالتغيراتضوءعلىهتظهرقدضرورةوهي،ذلك

الدولةرئيسصرحكماوذلكأالمستقبلفيالسوفيتيوالاتحادوالاردنوسورياهصر

لدىقدرةعلىتوافرتأكيدهآثارهنللتخفيف22/174/في"كتسير"الصهيونية

.المذكوراليومفيالمشهورتصريحهبدايةفيالنوويةالاسلحةانتاجعلىاسرائيل

في،وقتئذاسرائيلوزراءرئيس،(رابيناسحق"قالى76لم4/13وفي

بخصوص(رفائيلاسحقأالوزيرسعؤالعلىرداللحكوهةالاسبوعيالاجتماع

دولةاسراثيلليستأذريةلقنبلةاسرائيلامتلاكضرورةحولدايانتصريحات

الشرقهنطقةالىالنوعهذامنسلاحاتدخلالتيالاولىالدولةتكونولن،ذرية

انه،وقاطعةبينةبصورة،للايضاحهناسبةفزصةهذهان)قائلاواضاف!الاوسط

."الموضوعهذاازاءاسراثيلسياسةعلىتغييراييطرألم

بوضوحينففلم،الخاصةبطرييقتهالموضوعتناولفقد!بيغنهناحيم!اها

وذلك،الذريةبالقنابلىالتهديدالىلجوءهانفىوانماالذريةللقنبلةاسرائيلاهتلاك

محددةهعلوهاتلديهانفيهقالقدكانالساداتللرثيستصريحعلىردهمعرضفي

وانسيموتونهصريهليونفاناستخدهتهاواذا،ذريةقنبلةتمتلكاسراثيلانعن

احداتهددلااسراثيلان)!بيغن)قالاذ،بالمقابلأسرائيلىمليونقتلهيخطته

...تقليديةباسلحةاحداتهددل!اصرائيلان،ذلكهنواكثر،ذريةبقنابل

فيانزالهنستطيعالذيالقتلىلعددبالنسبةقاسيةتقديراتفيوقتنانضيعالاوعلينا

عنرسميااسرائيلاعلانعدماسبابالكبيرحوللىالتساؤيبقىولكن."الجانبين

الرحسإسةممارسةفيالاعلانهذاهثلاهميةرغم،فعليةنوويةاسلحةاهتلاكها

التقليديالرحهصداقيةاهتزتانبعدخاصة،العربيةالدولتجاهالنووي

791عام!الغفرانيوم)لحربنتيجةكثيراالاسرائيلى r؟

يديوتأنشرتههقالفي(كرهلهوشيه"الاسراثيلىالكاتبيقول

علىجزئياردانعتبرهانيمكنماضمنوذلك،17/376/فيأاحرونوت

حربيةتكنولوجياتتطورانادرائيلعلىالمحتممنIانه،المذكورالتساؤل

استعجالعلىشعجعتاذامخطئةستكونولكنها،امنهاهتطلباتبدسب،جديدة

امتلاكضرورةحولى،دايان"تصريحاتمنتقداواضافأالمنطقةفيالعمليةهذه

فالعالم.الضررتجلبقد،المخولةغيرالتصريحاتان)نوويةلاسلحةاسراثيل
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كبيرعالمياستياءين!ثعأانويحتمل،المحليةالنزاعاتبسببالشاهلةالحروبيخشى

ناحيةومن.الاوسطالشرقهنطقةالىالذريالتسلحسباقادخالاحتمالمن

افراناقامةفيالاسراععلىالعربيةالدولكهذهتصريحاتتحثانيحتمل،اخرى

هناو،انتاجهامنسواء،ذريسلاحعلىللحصولوالسعي،بهاخاصةذرية

عنلهدراسةضمنأاهرنسونشلوم)كتبنفسهالاتجاهوفي."الاَخرينانتاج

(هارسأاذاراواخرفيحلقاتعلى"هاَرتس"نشرتهاالذريوالسلاحاسرائيل

النفسىالتوازدنفقدانحدةفييزيدقدصريحااسرائيلياذرياهذهباان"فقالا769

على،الحدةفيالزيادةهذهمقابل،اسرائيلتحصلاندونوذلك،المنطقةفي

التقليدية-القوىهوازينبسبب-الآنيقبعلاالذي،الاهنيوضعهافيانفراج

بالتأكيد،،سيؤديكهذاهذهباانيبدو،اخرىناحيةومن.الابادةتهديدتحت

بضربةاسرائيلابادةبامكانهالذي،السلاحذلكلامتلاكعاجلعربينشاطالى

944/كانيهمشمارعال)صحيفةنشرتهنفسهللكاتبآخرهقالوفي.!واحدة

فيقائمةكانتالتيبالمحظوراتتذكر،القنبلةبخصوصلديناالنظرةان"قال76

الاحتراماناتضحعندما،الغفرانيومحربوحتىالدولةقياممنذ،الاهنونشؤ

فقدانسببمما،الاسراثيليالجيشفييجريماازاءوالواثقالزائد

خطأحافةعلىنقفاليومنحنوها-فضائحعنتمخضقد،الجماهيريةالرقابة

،التلميحاتسماععلى،الاخيرةالسنواتكلخلال،تعويدتاجرىلقد.مماثل

وساخن.،بارد،ذرياخياراتمتلكاسرائيلبأن،الاسرائيليينالساسةافواهمن

عن،كتسيرافرايمالاستاذ،الدولةرئيساقوالواستدعت.ويوجد،يوجدلا

،الموضوعخفتثم،.العالميةالصحافةفيرئيسيةعناوين،الذريةاسرائيلقدرة

فياخرىمرةنجحنالاننا،رضىاكفهمالاسرائيليينالساسةهنعددفركوربما

اليهتهدفهوماوالتساؤلالشكنعم."وهتسائلاشاكاوابقائه،العالمبلبلة

وتقنيةعلمبقدرةاهتلاكعلىتاكيدهاوراءمنالاصرائيليةالسياسيةالاستراتيجية

خطومو،ذاتهالوقتفيذريةاسلحةامتلاكعنصراحةالافصاحدوننووية

حربقبلهاالىترجعطويلةفترةهنذالاسرائيليةالسياسةفيثابتاستراتيجي

اوضحنا.انسبقكما،67

حربفيهذهلاخاطفاانتصاراالاسرائيليالجيشتحقيقبعدالطبيعيمنوكان

المستند"الرح!هبدأفاعليةالاسرائيليةالإمننظريةمخططيلدىتأكدتان67
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،العربالساسةهنكبيرقسملدىكبيرةهصداقيةواكتسبتالتقليديةالاسلحةالى

الرح)سياسةخفتتثموهن،ايضاكبيرحدالىوالدوليالعربيالعاموالرأيبل

بينالفاصلةالسنواتخلالىاسرائيللدىنوويةتدرةتوافرفي"الشكخلالمن

علىبالقدرةالتهديدسياسةممارسةهنالسرائيليمنعلمذلكولكن.73و67حربي

هزيدعلىالحصولاجلىهنالاهيركيةالمتحدةالولاياتتجاهالنوويةالاسلحةصنع

عنفرنساتوقفتانبعدالطيرانمجالفيخاصة،المتطورةالتقليديةالاسلحةمن

تنفيذا)67حربعشية67لم26/في،الميراج)بطائراتتزويدهافيالاستمرار

الصراعفيالمشتركةالاوسطالشرقدولتزويدجظر!ديغولأالجنرالىلقرار

.(الاسرائيلي-العربي

الاسرائيليالتهديدهذافيالمتحدةالولايات(الاَنحتىتجدزالتوهاأوجدتكما

.المتطورةالتقليديةبالاسلحةالمتعلقةالاسرائيليةللمطالبللاستجابةكافياهبررا

الاعلانخطوةعلى،الآنحتى،ادراثيلاقدامعدمانلنايتضحوهكذا

يتراوحهنهالعددالفعلىامتلاكهارغم،ذريةلقنابلاهتلاكهاعنوالقاطعالواضح

بينها،فيماالتأثيرتتبادلاسبابعدةالىيرجعانما.الارجحعلىقنبلة22و11بين

العربي-الصراعفيهايدورالتيالمنطقةحساسيةإن:الآتيفينوجزهاانلناويمكن

الدولية،القوىهنلعددحيويةاستراتيجيةمصالحتوجدصط،عالمياالاسرائيلى

يالدىنوويةاسلحةوجودعنالاعلانهنتجعل،الاعظمالقوتينبينوخاصة

الدوليةوالقوةالاَخرالطرفلدىفعللردودهوجباعملاالمحليةالاطرافهنطرف

ادرائيلهصالحهعمتوافقةبالضرورةليستخاصةهصالحلهاالتياو،لهيدةالمؤ

ليستذاتهاالمتحدةالولاياتفانذاتهالوقتوفي.المنطقةفياالمتحدةالولاياتاو

لخطورةنظرا!هؤكدةعلنيةبصورةنوويامسلحةاسرائيل"تبنيفيهصلحةصاحبة

تماماستبدوغيرمتوازنةالتيالعربية!صداقاتهااو"ارتباطاتهاعلىالسياسةهذهمثل

لاثمومن،"النوويةلاسرائيلاالتاملانحيازهابالقياسهفضوحةوبصورة

قدرةعلىللحصولالسيبعدماوالتسلحهنبالحدالعربتطالبانتستطيع

النوويالخطرلمواجهةخارجية!نوويةهظلةأتأهينالاقلعلىاو،خاصةنووية

سالفةدراستهفي!اهرنسونشلومو"اشاروقد.الحالةهذهفيالمؤكدالاسرائيلى

فيادخلواالعربان"فقالىلذلك6vاذارآواخرفي!هاَرتس"نشرتهاالتيالذكر

الافتراضاتواحد.ذرياسلاحااسرائيلامتلاكاحتمال،سنواتهنذ،حساباتهم
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تشرينحرباثناء،ذريةبرؤوسمحملةسوفييتيةسفينةوصولهو،ذلكعلى

الاهر(اكتوبر)الاولتشرين24حتىفيهوبقاؤهاالاسكندريةميناءالى،الاول

ذريةتأهبحالةاعلانالى،نفسهالشهرمن23في،المتحدةالولايا!الذي.دفع

كانالمذكورةالسفينةوصولبأنذلكبعدالكاتبواوضح."العالمانحاءجميعفي

الاسرائيليالذريالسلاختحييداجلهنلمصرالسوفييتيةالذريةالضمانةهننوعا

موقعيمنحه،عربيةلدولذريكضامنالمنطقةفيالكرملينوضعفان،وبالتالي)

عنالصريحالاعلانمخاطرهوضحاالكاتبويستطرد((الاولىالدرجةهنهساوهة

وبالنسبةالمنطقةفيالمتحدةالولاياتلسياسةبالنسبةذريةلاسلحةاسرائيلامتلاك

ذلك،منواكثر)فيقولالعربوبينبينهاالقوىوهيزانذاتهااسرائيللامن

ويلحق،اقتصادهايدهرتقليديتسلحسباقفياسرائيليورطواانالعربيستطيع

سلاحلاهتلاكفيهيسعونالذيالوقتفي،المتحدةالولاياتفيبمكانتهاكبيراضررا

سترتدع،لديهمالسلاحهذامثلفيهايظهرالتياللحظةوفي.بهمخاصذري

حدتقارب،بهاالمجازفةالىستضطرالتيالمخاطرةلان،التهديداهاماسرائيل

العربتملكوقت)يقصدالوقتذلكوحتى.المطلقالفناء

ضمانةعلىحصلوااذا،العربيستطيعذوية(لاسلحة

الولاياتتهديداو،محدودةبحروبالمجازفة،كافسياصىودعم،خارجيةيةذر

تسلحسباقفيايصرائيليورطونحينعلى،نفطيوبخطر،كهذهبحروبالمتحدة

تمويله،فاكثراكثر،عليهاالصعبمنانواشثطنمعهستجد،هعاوذريتقليدي

اسلحةوجودفيالتشكيكاي)المعروفالخياران،اذن،ويبدو.سياسياودعمه

حدةزيارةفيويساهمساهم(بصراحةرسمياذلكاعلاندوناسرائيللدىذرية

يتهددنالاوقتفياسرائيلضدالعربيوالعسكريالسياسيالجهدوحدة،المشكلة

خطرازاءرحكوسيلةالمستقبلفيللقنبلةقيمةهناكليستولذلك،كليةابادةخطر

."كهذا

تقريرضمن،12/476/فيالصادرعددهافي"تايم"مجلةاشارتوقد

السفينةوصولىواقعةالى!القنبلةعلىاسرائيلحصلتكيف"بعنوانخاص

الاقماريبدوانانهفذكرتالاسكندرْيةهيناءالىنوويةوسارؤتحملالتيالسوفييتية

التي،13ادالذريةلقنابلهااسرائيلتجهيزعنكشفتقدالسوفييتيةالصناعية

اجهزةبدون،0173/لم8يومالجويةالقراعدالىارسلتقدانهاالمجلةتقول
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ولذلك،الجولانلهضبةالمحتملالسوريالاختراقلمواجهةتأهبا،تفجيرها

13/يومالاسودالبحرعلى"المطلنيكولاييفميناء"منسوفييتيةسفينةابحرت

تركيبهاليجري"الاسكندرية"الىبهاهتجهةنوويةرؤوساتحملوهي0/173

العمقالىالوصولعلىوالقادرةأبمصرالموجودة"ب-سكود"صواريخعلى

الم5يومبتركياأالبوسفورأمضيقالسفينةعبرتوحين،(الاسرائيليالسكاني

وجهتثموهن،داخلهاالنوويةالرؤوسالاهيركيةالتجسساجهزةرصدت01

الاستنفارعواهلاحدذلكوكان،السوفييتيةالحكوهةالىتحذيراالاهيركيةالحكوهة

.0/17391لم25في!نيكسون!اعلنهالذيالعامالنووي

التي!الشكخلالهنالرع)سياسةانلنايتضحتقدمهاكلضوءوعلى

عافيخلالحدتهاتزايدتوالتي،الاقلعلىعاها12نحومنذاسرائيلتمارسها

خلالمنخطيراشكلاواتخذت،عموها73حربْاعقابوفي،77و76

جانبهنللادوارجيدبذكاءوبتوزيعالمنفذ)(الاعلاهيالنوويالرحسيناريو)

الاندفاعاو،التورطدون،عامهالغربيوالاوروبيوالاميركيالاسرائيلىالاعلام

انما(نفسهالوقتفيوالمصداقيةالدلالةوقاطعةصريحةنوويرحسياسةاعلانفي

مذهفيالمتحدةوالولاياتاسرائيلوهصالحلإهدافملاءمةالاكثرالاستراتيجيةهي

اسرائيل،فيهاتستهدفالتي،الاسرائيلى-العربيالصراعهراحلهنالمرحلة

ستارةتحتالعربيةالاهةعلى!السلميةتسويتها"فرض،المتحدةالولاياتبدعم

نسميهانيمكنهااو.الصريحوغيرالمباشرغيرالنوويالتهديَددخانهنكثيفة

بطريقةيرتدعونالعربيجعل،التعبيرصحاذ،!هراوغنوويرح"غطاءتحت

!مضادةواستراتيجيةوسائلالىيسعوااويفكرواانوبدون،واعيةغير

!صمن،النوويالخيارالىبالفعللجاتقداسرائيلانالقولىرخلاصة

في!فانهاشعرتهااذابهالتقاتل،نسبيامحدودةباعدادالنوويةالاسلحةامتلاك

طريقعنالرعتمارسزالتوما،صراحةذلكتعلنلمانهاالا،الاخيرالخندق

علىيحتمهاوهذا.الراهنةالاستراتيجيةاهدافهالخدمةضرورياتراهالذيالشك

العلميةالقدراتتوفيرطريقعلىفعالةجادةبخطواتتسيرانالعربيةالدولى

هغامرةايمخاطربتحملتجازفلاحتىالنوويةالاسلحةلانتاجاللازهةوالتقنية

الاسرائيلى-العربيا!راعيجمدوضعبخلقتسمحاو،الصددهذافياسرائيلية

طويلة.لفترةواحدجانبمننوويرحيفرضهللغايةغيرملائمهوقعفي
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الثمانيةالايامحربه
،لبنانجنوبىفي

يوم"ابيبتل-حيفا)طريقعلىجرتالتي"عدوانكمال!عمليةعقب

عودتهاثر،"وايزهان"الاسرائيلىالدفاعوزيرصرح،7891-3-11السبت

قدالاهسعمليةان"قائلا،السرعةوجهعلىالاهيركيةالمتحدةالولاياتمن

.")1(اسرائيلفيالسكانمراكزمنقريبةهعاديةعربيةهنطقةوجودخطرجسدت

السبتيومهساءاجتماعاعقدقد،الحكومةرئيس،"بيغنمناحم"وكان

الوزراءهنعددحضره،الفداثيةالعمل!يةنجاحهنقليلةساعاتبعد،المذىر

الجنرالالاركانرئيسالىبذلكاواهرهواصدر،انتقاهيةبعمليةالقيامفيهتقرر

اجتماعاالاهنيةونللشؤالوزاريةاللجنةعقد!"وايزمن)عو!ةواثر."غورأ

VA-12الاحديوماخر - rالاركانرئيسوضعهاالتيالخطةتفاصيللبحث

97يومهاَرتسصحيفةبعدفيماذكرتهلماوفقاوذلك) A - -3 Y)عقدتثم2(،ة

الجاريالعمليةوحجماهداففيهبحثتVA--133الاثنينيوماجتماعاالحكوهة

اللجنةعقدت3--14الثلاثاءيومظهروبعد.لبنانجنوبضدلهاالاعداد

اصدارخلالهاوتقرر،الخطةتفاصيللدراسةاخيرااجتماعااليهاالمشارالوزارية

.ساعاتبضعبعدبالتنفيذالنهاثيةالتعليمات

محلياالعامالرأيتعدالاسرائيليةالاعلاما-هزةكانتالثلاثةالايامهذهوطوالى

لهجومدعائيغطاءسوىالواقعفيتكنلمالتي،المزعوهةالانتقاهيةللعمليةوعالميا

وجرى،فدائيةعمليةعلىالردمجردتتعدىاهدافله،لبنانجنوبعلىكبير

اسرائيلىبتقريرتتعلقحديثةاضافةاليهااضيفتوقداAVA(يرنيو)حزيرانعددفلسطينيةشؤونفىنثرت8

تضمتهاالتئَالاستنتاجاتبعضتؤكدومعلوماتنقداًتض!منالدراصةموض!رعالهجومحول9/597/فينشر

الدراصة.
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التقريب.وجهعلىا779(اكتوبرأالاولتشرينمنذلهالتخطيط

الاسراثيلىوالجويليامدةَ.االقصفعملياتفيالعدوانيةالنواياهذهتجلتوقد

لمدينة779؟(نوفمبر)ألثهفيتشرينا1و8يوهيجرتالتي،النطاقواسعة

منطضيقرىفي-278-17فيتكررالذيالمماثلالقصففيثم،صوروقضاء

بحريةدورياتصحبتهوالذي،"النبطية"هدينةوفي"جبيلبنت)و"صور"

3(ة.(صيداوه"صور)قرباللبنانيةالاقليميةالمياهفيالاسرائيليةللزوارق

الإصاثيلية:للعمليةالعامالاستراتيجىالاطاو

بدءعنداي،--153يومهعاريفصحيفةفي،ارزيعقوبأكتبوقد

المخربونمنهايغيرالتيالوحيدةالدولةهو،لبنانان"يقول،العمليةتنفيذ

الحدودولكن.الارهابعملياتتكبح،وهصروالاردنفسوريا.اسرائيللمهاجمة

للعملية،الطويلالاعدادهنتمكنهناكالمخربينوهعاقل،هستباحةلبنانهع

.،)،(للاصابةوتعرضهماهرهمانك!ثمافدون،منهاالانطلاقواهكانية

العامالاستراتيجيالاطارحقيقةالمذكورالصهيونيالكاتبقولويوضح

الاسرائيليةالعسكريةالعمليات،فيهوتجري،جرتالذيالعربيةبالمنطقة

شبه،العمليالغيابوهوالا.الفل!عمطينيةالثورةقوىضدالنطاقالواسعة

فيخاصة،المستمرةوتوسعاتهالصهيونيالكيانضدالصراعقوهيةلشعار،الكاهل

مباشرةهفاوضاتهنتلاهاوهاللقدس"السادات"زيارةاعقبتالتيالمرحلةهذه

الافقالضيق"القطريالامن)لمفهومعمليةسيطرةثمومن.واسراثيلهصربين

العربية،للاهةالحقيقيةالاستراتيجيةبالمصالحفيهيضحيالذي،الفاعليةالمحدود

له.المطبقةالعربيةللدولةالاجلقصيرةتكتيكيةهصالحمقابل

منذتجاههاالعربهوقففيالقائمالتناقضهذاعلىدائمااسرائيلراهنتولقد

المصلحةبين.القطريوالاهنالقوهيالامنبينالتناقضاي48910حرب

المدىبعيدةالشاهلةالنظرةبين.الخاصةالقطريةوالمصالح،العامةالقومية

وما.ونتائجهلمجراهالاجلقصيرةالجزئيةوالنظرة،الاسراثيلى-العربيللصراع

ظله!في،رخاءوه"اهان"في،والعيشمخاطرهتجنبمجالىفياوهامهنتخلقه

و4891حروبخلالىحدةعلىعربيةجبهةبكلىالانفرادهنتمكنتولذلك
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اثثاءثم،07-96عاهيالمصريةالاستثزافحربخلالثم،7691و5691

91حربمنالاخيرةالمرحلة yr،تلتها.التيوالمراحل

العربيالتصدياسلوبحكمالذي،العملىالواقعهذامنوانطلاقا

،67حرببعدالمحتلةالاخرىالعربيةوالارضفلسطينفيالصهيونيللمشروع

يا.الفلسطينيةالثورةضدالمباشرغيرالرحاسلوبوتكرارامرارااسرائيلهارست

كبح"،الىلدفعها،المحتلةبالارضالمحيطةالعريطالدولضدالموجهالردع

نشاطاتدعمعنوالاهتناع،اراضيهاهنالمنطلقةالفلشطينيةالمقاومةعمليات

السابقةخبراتهاواقحمن،اسرائيلادركتانبعدخاصة.ايضاالداخلفيالثورة

معركةمنابتداء،الفلسطينيةالثورةضدالمباضرةالرحعملياتمجالفي

7عاملبنانجنوبفيوالقرىالمخيماتقصفحتى68عام"الكرامةا V،نا

ضخامةبحكم،الفلسطينيةالثورةقيادةعلىفعالاثرلهليس"المباشرالرح"

العربي-الصراعساحةفيهعروضةسلميةتسويةحلولىايوقصور،هدفها

!صالح9ايوجودوعدم،الثورةاهدافمنادنىحدايتلبيةعنالاسرائيلى

.الرحهذايستهلإفهافلسطينية"قطرية

:الجنوبعلىا!جوماهداف

،67حربمنذخاصة.اسرائيلهارستهالذيالمباشرغيرللرحونتيجة

واتفاقيات،الاردنفيا079(سبتمبر)ايلولاحداثنتائجهابرزمنكانوالذي

الثورةلنشاطاتالرئيسيىالوجودانحصر730حربعقبالقواتبينالفصل

هتزايد،بنشاطوتنفذتخططالاسرائيليةالقيادةواخذت،لبنانجنوبفيالفلسطينية

ايقافاجلهن،المباشروغيرالمبالشرالرحطريقعن،الانوحتى7491عامهنذ

الفلسطينيةالئورةجبهةوهي،ضدهاعملياالمفتوخةالوحيدةالعربيةالجبهة

المباشر،الرحعملياتكافةانايقنتوعندما.لبنانجنوبفياساساالمتمركزة

فيوالقرىللمخيماتوالبحريوالجويالمدفعيالقصفوعملياتالاغاراتهثل

،لبنانفيالاهليةالحربالىادتالتيالمباشرغيرالرحعملياتوكافة،الجنوب

توجيهبهدفالجنوبعلىشاملهجومخطةوضعت،المذكووهدفهاتحققلم

الكاتباليهاشسارهاوهو.الفلسطينيةالثورةلقوىضخمةعسكريةضربة

فيالظروفواثبتت"قالىص!آنفااليهالمشارهقالهفي،ارزيعقوب"الاسرائيلي
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اخذا،اسرائيلضدقتالاساليبتطويرفيينجحون!المخربين)ان،الماضى

ادركانفبعد.الاسرائيلىالجيشبهايقومالتيالوقائيةالاعمالبالاعتبار

محاورمنالقريبةالكمائنتعززالايسرائيلىالجيشوحداتان"المخربونإ

الكاتيوشاصواريخيطلقونواخذوا،المؤخرةفيابعدهواقعالىانسحبوا،الحدود

بعملياتالاسرائيليالجيشقامانوبعد.الاسرائيليةالمستوطناتباتجاه،هناكمن

اقيموعندما.هناكوالعمل،اسرائيلاراضىالىالتسللا!ربونحاول،رد

هارسوافقد.اخرىوسائلالمخربودطاعتمدفعاليتهواثبت،الالكرَونيالجدار

البحر.طريقعناسرائيلالىوالتسلل،خلفيةمواقعمنالقذائفاطلاقمجددا

عنولينالمسؤلدىشكهناكيعدلم،الماضيالسبتمساءهذبحةوبعد،واليوم

نشاطهم،شليستطيعوحده،المخربينعلىالمكثفالضغطانفي،الاهن

.")5(الدفاعمجالقيجهودهمتركيزعلىواجبارهم

الهدف،"غوومردخاي!الجنرال4الاسرائيليالاركانرئيسوتناولى

-3-31يوماذاعيحديثفيلبنانجشبعلىالاسرائيلىالمجوملعمليةالسياصى

7 Aتغييروهو،واحدسياسىهدفتحقيقهوالعمليةهذهمنالقصدأانفقال

نشاطانهاءالىوالتوصل،بالطبعاحسنهوهاالىتغييره،لبنانجنوبفيالوضع

كان،وباستمرار.لبنانجنوبهنالاخصوعلى،كلهلبنانفي".المخربين)

لبنانفيكانت،السابقوفي.السنينام!تدادعلى،المنالىعسيرالهدفهذاتحقيق

وحكؤمته،بعدتنتهلماهليةحربفيلبنانفانالاناها،وقويةشرعيةحكومات

متخبطوضعفيسياسيةتسويةالىالتوصلوان...تقريباقوةبدونالشرعية

.")6(السهلبالامرليس،عديدةوعناصرقواتفيهتتداخل،كهذا

نشاطتمنعتسويةالىسوريادفعومحاولة،للعمليةالسيامىالهدفوحولى

في!شميفزئيف"الاسرائيليالعسكريالمعلقكتب،الفلسطينيةالئورة

عمليةأمخططيتصريحاتاخذنااذا"فقالVA-3-31يوم!هاَرتسى"

افترضواقدا!لخططيناننجد،عواهنهاعلىالعاهةوالاركانالحكوهةفي"الليطاني

المخربينمسألةفياسرائيلمعتسويةالىوتقودهمالسوريينالعمليةهذهتدفعان

عندهاهرةهناكثرسمعايضاحانهالا،سخيفاذلكبداولربما.لبنانجنوبيفي

جنوبيفيالوضعتغيير:للعمليةالرئيسيةالأهدافاحديتناولالحديثكان

وانهابففسهاهذاتفعلانوسعهافيليسانه،اذناعتقدتفاسرائيل.لبنان
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الشركاءهمالسوريونيكونانالمفروضهنكانانهويتضح.شركاءالىبحاجة

."71(المتحدةالاهموليس

اليومهنذالادرائيليةوالعسكريةالسياسيةالقيادهَحرصتالهدفلهذاوتنفيذا

مانطاقضمنوذلك،للهجومالجغرافيالهدفمحدوديةتوضيحعلىللعمليةالاولى

هنه،لالش!الىالواقعةوالمناطق"الليطاني)نهروهو،"الاحمربالخط9عرف

دونفحسبالفلسطينيةالثورةقواتيستهدفبانهالعسكريالهدفوتوضيح

هؤتمرفي"وايزمن"!مال،الاحمرالخطشعمالىالمتواجدةالعربيةالقواتهنغيرها

VA-15يومعقدهصحفي - r"التيالبياناتفياوالعمليةاثناءسواء،جانبنامن

بعمليةنقومبانناالسحوريينافهامفينجحناانناوا!ق!،حاولنا،اصدرناها

قلناوقد.المنطقةتلكفيمحدودةبعمليةنقومانثافهمواانهمآملوانا...محدودة

تلكفيعملنافيهقيدينسنبقىباننا،بسيطةواضحةبكلماتبياناتنافيذلك

.")8(وسيفهمونه،الاهرفهمواقدالسوريينانوآمل.المنطقة

غيرالرحاسلوبممارسةبمحاولةالمتعلقالاسرائيلىالرهانانالواضحوهن

العربيالوضعاستغلالمحاولةاساسعلىقامانما،الفلسطينيةالثورةضدالمباشر

سوريااصبحتوالذي،المصريللرئيس"السلميةالمبادرة"عنالناتجالعام

علييترتبوما،اسرائيلضدالوحيدةالعربيةالمواجهةدولةهيءمممليأبمقتضاه

المرحلههذهخلالفعلماالادرائ!لى-العربيالموىهعزاناخملالمنذلك

الواقحفييكنلملبنانجنوبعلىالاسراثيليالهجومفانثموهن.الحرجة

ايضايستهدفكاننماوا،الفلسطينيةللثورةالمباشروغيرالمباشرالرحفقطيستهدف

اسرائيلضدجديداستراتيجيتوازنخلقاعادةالىالهادفةالعربيةالجهوداجهاض

للقيامسوريادفعطريقعناماوذلك،المواجهةساحةمنهصرخروجاعقابفي

الذيالامر،لبنانجنوبهنعسكريةبنشاطاتالقيامعنالفلسطينيةالثورةبرح

استدراجهاطريقعنواما.المذكورةالعربيةالجهوداجهاضالىعمليايؤدي

تترجمانوقبلى،عربياملائمهَغيرظروفضمن،عسكريةمواجهةلمعركة

جنوبعمليةتنجحثموهن،فعالعملىلتنفيذوالتصديالصمودقمةمقررات

التي،الوحيدةالعربيةللجبهةهسبقةهضادةضربةلتوجيههقدمةتكونانفيلبنان

الراهنة،العربيةالظروففياسرائيلهعالمسلحالصراعامكانيةتحملزالتها

الفلسطينية.الثورةجبهةعنفضلا
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جنوبفيالادرائيليةللعمليةكانفقدالرئيسيينالهدفينهذينالىوبالاضافة

التالية:النقاطفينوجزهاانلنايمكناخرىاهدافعدةلبنان

كبيرعسكرىِعملفيمصداقيتهاوتجسيدالاسرائيليةالردعقوةتأكيداعادة-1

الالسرائيلىالجيشيكلفولا،ذاتهالوقتفيودوليامحلياًالمخاطرمحدود،مظهرهفي

بشسدةاهتزتقدالقوةهذهكاشطانبعدوذلك.محسوسةوبشريةماديةخسائر

الحساباتعلىالمباشرغيراثرهاللعمليةيكونثمومن.7391حربنتيجة

السلميةالتسويةلمنهجالرافضةمنهاسواء،العربيةللدولىالاستراتيجية

وبذلك.المواقففيالوضوحمنمختلفةبدرجاتمعهالمتمشيةاوتلك،المطروحة

اعادتالتي،الجديدةالاسرائيليةالعسكريةالقوىفاعليةمدىعمليالهايتأكد

حربعقبضخمةبصورةوكيفاكماوطورتهابناءهاالاميركيةالمتحدةالولايات

هراسلهعلهحديثفي"غور"الجنرالاليهاشارالذيالامروهو."الغفرانيوم!

تسليحاعادةفييتمثلالثانيالهامانجازيان9قالحيث"نيوزويك!مجلة

بحربالبدءنحاطرانحاليايدركونالعربمعظماندرجةالىالادرائيليةالقوات

.")9(لصالحهمتكوننتائجفيالاهالىتفوق

،"الغفرانيومتقمسير"زعزعهاالتيالاسراثيليينهعنوياترفع-2

الايجابيةالمعنويةالاثارازالةبهدف،ذاتهالوقتفيالحربيةالامةمعنوياتواضعاف

الاستسلاهيةالمععلميةالتسويةلفرضتمهيدا،(اكتوبر)الاولىتشرينلحرب

عليها.

وحكومة"بيغن"تصلبيؤديانتخشىالتيالدوليةالقوىاقناع3-

الشرق"لمشكلةسلميةتسويةفياهلكلاجهاضالى،يميناالمتطرفة"ليكود"

سياسيايتراجعونوانهم،القوةلغةسوىيفهمونلاالعرببأن،!الاوسط

المناورةقدوةتزدادثموهن.لهاالاسرائيليالاستخدامجديةهنتيقنواهتى،ازاءها

بصوزةفيهامعهاتختلفالتي،السلميةالتسويةلشروطمجالفيالاسرائيليةالسياسية

الهدفذلكالىاشاروقد.الغربيةالدولوبعضالاهيركيةالمتحدةلمولاياتجزئية

في،العبريةالجاهعةفيالاسلاهيالتاريخقسمرئيس،"كوهيناهنون"الدكتور

اسرائيلبينالعلاقاتناحيةمن9فيهقالى78--173في،دافار"نشرتهلهحديث

عانتفلقد.اضافيةمساومةورقةالاخيرةالعمليةتمنح،المتحدةوالولايات

عليهاتختلفالتيالامووفيتنازلاتتقديمعلىالقدرةعدمهنالانحتىاسرئيل
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هوضوع،الحقيقةفي،نشأوهنا.الغربيةوالضفةسيناء:المتحدةالولاياتهع

عليها،المختلفالموضوعاتجميعبينولكن.والقدسواشنطنعليهتختلفاخر

والضفةسيناءالىبالنسبةهنهاكثر،الموضوعهذافياتفاقالىالتوصليسهل

الادارهَمعللمناورةمجالااسرائيلتمنحلبنانجشبيعمليةفانهناوهن.الغربية

")01(الاميركية

تدخلعدمحقيقةعلىاخرىعدةاسرائيليةواقوالتصريحاتاكدتكما

نتيجةهصرمعالمفاوضاتتأثروعدم،للعمليةللتصديعسكرياالعربيةالدول

صحيفةفيازاكهوشيه"فقال.المذكورةالمقولةصحةاثباتمجالفي،لها

-VAيوم"هعاريف9 -r 1A!لمدىمحكبمثابةلبنانجنوبيفيالعمليةكانتولقد

منالرغمعلى،حقيقياتدخلاتتدخللموهي.للتدخلالعربيةالدولىاستعداد

.")11(لبنانوبينبينناسلاماتفاقاتبعدتوجدلاانه

الحكومة!،رئيسرابيناسحاق9قالى38V--16يومتمصحفىمؤتمروفي

اللبناني،الجنوبنطاقخارج،الاسرائيلىالجيشعمليةتتسعلماذا)السابق

بليغااذىتلحقلنالعمليةالنيعتقدفانه،اخرىقوىتوريطالىتجرولم

تغيرلنهصراناعتقدانني...هصرمعالمفاوضاتهسارمواصلةباحتمالات

.")29(السلميةهبادرتهاعنتنحرفولنالاساسيةهواقفها

والجغرافيةوالعسكريةالسياسيةالظروفتهيئةايضاالعمليةواستهدفت-4

وفقا،"الليطاني!نهرحتىاللبنانيةالاراضىفيشمالالتوسعاسرائيلاللازهة

كانتوانفهيولذلك.المنطقةلهذهبالنسبةالمعروفةالقديمةالتوسعيةلاطماعها

انسحابهاتربطانهاالا،الجنوبفيالدائمالبقاءتستهدفلابانهاالقولتحرر

قالفقد.المنطقةالىمطلقاالفلسطينيةالمقاومةعودةعدمضمانبضرورةالكامل

علىتنطويلا،تسويةننتظراننا)378--16يومالحكوهةبيانفي"بيغن)

.13("ةدولتناعلىالهجماتلشنقاعدةلبنانجنوبياستمرار

بضعفتقراسرائيلان)نفسهاليومفيعقدصحفيمؤتمرفي،وايزهن!وقال

قوةقيامحينالى،المنطقةفيسيبقىالدفاعجيشفانولذا.اللبنانيةالحكوهة

.")14(لبنانجنوبفي!التخريبي!النشاطهنععلىقادرةاخرى

وهو،العسكريالمستوىعلى،نسبياثانويهدفللعمليةكانواخيرا-5
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والمعداتالاسلحةاستوعبتانبعدالاسراثيليةالحسكريةالقوةقدراتاختبار

بعضفاعليةواختبار،73حربدروسهن.واستفادت،الجديدةالاهيركية

لاننظرامحدودةالاختباراتهذهفاعليةتبقىولكن،الجديدةوالمعداتالاسلحة

فيمماثلةباسلحةهسلحةوغيى،نظاهيةغيرقواتهعالحسكريةالمواجهةطبيعة

الكثيرهنباستخلاصتسمحلا،الاسرائيليةالقواتاسلحةهنماحدالىالنوعية

.الجديدةوالمعداتوالاسلحةالقتاليةالقدراتاختبارمجإلفيالدروس

التطبيق:في"الحكمةحجر!عملية

اللبنانيالجنوبغزوفيعمليتهاعلىالاسرائيليةالعسكريةالقيادةاطلقت

كانالذيالفلسفيالاصطلاخالىنسبةوذلك،"الحكمةحجر"الرهزيالاسم

فيهمفترضوهمي"جوهر)علىللدلالةباوروباالوسطىالقرونفيمستخدها

كلشفاءعلىالمقدرةوكذلك،اوفضةذهبالىالرخيصةالمعادنتحويلعلىالمقدوة

القيادةاستخدامهنالواضحوالمغزى.الناسنفوسفيالبهجةواشاعةالاهراض

تحقيقمحاولةاستهدفتالمذكورةالعمليةهوان،الرمزيالاسملهذاالاسرائيلية

ثورة،الفلسطينيةالثورة!داءأهنالمحتلةالارضفيالصهيونيللكيانالشفاء

كابوسبمثابةتعدالمحي،فلسطينفيالمغتصبةوالاوضالحقصاحبالشعب

والوطن.الارضعنالغرباءالمستعمرينالصهيونيينالمستوطنينهضاجعيقلق

الصكريةالقوةحشدت،اليهاالمشاراهدافهايحققبما،العمليةلخطةوتنفيذا

الجويةالقوتينعنفضلا،جنديالف03-25بنحوقدرتبريةقوةالاسرائيلية

لحجمبالقيامىالتقنيةوالنوعيةالكمفيضخمةقوةوهي،المساندةوالبحرية

لاكئرالتقديراتوفقا،تزيدتكنلموالتى،لهاالمواجهةالفلسطينيةالقواتوتسليح

هقاتل.الاف6عن،هبالغة

71المدرعيناللواءينالمذكورةالبريةالقوةوضمت 7 jجفعاتي"أولواء

استخدمالذي31المظلىواللواء،الميكانيكي!غولاني"واللواء،الميكانيكي

بطائراتمحمولة55المظلياللواءمنووحدات،ايضاه!يكانيكيةكمشاة

هندسةووحدات،البشريةوالضفاحالبحريةهشاةهنومجموعات،هليكوبتر

هاوتزرمدافعتضمنحتلطةهدفعيةكتائب7عنيقللاعددعنفضلا،اقتحام

ثقيلة.وهاوناتصواريخوراجمات(وهقطورةالحركةذاتية)

III



الجليلفيالمحتلةبالارضالمؤخرةفياخرىاحتياطيةقوةهناككانتكما

بمثابةلتكون،اخرىوميكانيكيةمدرعةالوية3-2نحوهنمؤلفة،الاعلى

القتالى.فيلبنانجشبفيالسوريةالقواتتدخلاحتماللمواجهةمباشراحتياطي

مدرعةالوية8نحوبلغللعمليةالمحتشسدةالاسرائيليةالفوةاجمالياناي

الاسرائيلىاللواءكانولما.الاخرىالمعاونةالوحداتعنفضلا،وميكانيكية

الف2503.-بنحوالاسرائيليةالقوةتمَديرفالت،جندي0035نحومنيتألف

لانه،الشيىءبعضالحقيقةمناقلكانوبمابل،للغايةهنطقياتقديرايمونجندي

المختلفة.الاداريةوالوحداتالمعاوثةالوحداتتقريبا.لعددهكانايتركلا

الحكمة"حجر"عمليةلتنفيذاختارتقدالاسرائيلية.القيادةانالواضحومن

التاريضيوالسجل،العاليةالقتاليةالكفاءةذاتالقتاليةالتشكيلاتهنالعديد

هوالسابعالمدرعفاللواء،الاسرائيليةالنظروجهةمن،والماَثربالخبراتالحافل

اثناءالاولىنواتهتشكلتفقد،الاسرائيليةالمدرعاتسلاحفيالالويةواشهراقدم

حيثا569حربفيرئديسيىْبدورقامثم،معاركهابعضفيوشارك4891حرب

حربوفي.الاوسطالمحورعلىالسويسقناةنحووتقدم"عجيلةابو"حولالتف

فيالرئي!ىالخرقحققحيث،اخرىهرةسيناءجبهةعلىبارزادورالعبا679

وكان،"تال"الجنرالمجموعةضمن"العريش"ثم"رفح9و"يونسخان"

حولىقاسيةدفاعيةهعركةخاض7391حربوفي.وقتئذ"غونين9بقيادة

حربفيالاخرهوهامادورالعب17المدرعواللواء."الجولان)في،القنيطرة"

مجموعةبهقامتالذي،المضادالهجومفيشاركجث،الجولانجبهةعلى73

جفعاتي"!ولواء.السوريةالهضبةهنالجنوبيالقطاعفي"لانردانأالجنرال

"الهاجاناه9الويةاحدانهاذ،الاسرائيلىالجيشفيالعريقةشهرتهله،الميكانيكي

هنالعديدفيشاركثم،4891(فبراير)شباطفيشكل!التي،الاولىالستة

ولواء.التاليةالحروبكافةفيساهمكما،الجنوبيةالجبهةفيخاصة،معاركها

لهوكان،4891حربفيشاركوقد،"الهاجاناه!الويةاحدايضا"هوغولاني)

لواءاستخدامنفسهالوقتوفي.73و67.حربيفي!الجولان"جبهةعلىهامدور

هنالافادةفيالاسرائيليةالقيادةرغبةالىيرجعهيكانيكيةكمشاة31المظايين

ههامانجازعلىالمساعدةفيواقتحامصدامكجنودالعال!يةالقتاليةالمظليينقدرات

فيخاصة،التطهيرههاموفي،ثابتةدفاعيةهواقعفيمقاوهةوجودحالةفيالخرق
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عملياتفيالمظلييناستخدمانسبقكماوذلك،المبنيةوالمناطقالشوارعقتالى

حربخلالالقديمة!القدس)شعوارعفيوالقتال،!رفيح"دفاعاتاقتحام

6791.

واللواء،دبابة001و08بينمايضمالاسرائيليالمدرعاللواءكالطولما

003نحولديهاكانالمهاجمةالاسرائيليةالقوةفان،دبابة04-36يضمالميكانيكي

هئاتلعدةبالاضافة،الاحتياطيةالقوةمعاخرىدبابة002نحوعنفضلا،دبابة

وهاونهاوتزرمدفع025-002ونحو،"131-م)المدرعةالجنودناقلاتمن

صواويخ.وراجمةثقيل

ارضىهجومطائراتيسربينحوضممشاجويةقوةالبريةالقواتهذهوساندت

طرازمنالمهاممتعددةهقاتلةطائراتودرب،"هوكسكاي"طرازهن

)يتالفأكفير)طرازهنمطاردةمعترضةمقاتلةطائراتوسرب،أفانتوم"

مااي،(طائرة24الىاحتياطيهمعويصلطائرة02-16منالاسرائيليالسرب

التيالهليكوبترطائراتعدا،احتياطيةطائرة16وعاهلةطائرة08-64مجموعه

مساندةعملياتوفي،55المظليينلواءوحداتبعضانزالىفياسضخدهت

-ف!طرازمنالحديثةالمقاتلةالطائراتبعضايضااستخدمتكما.اخرى

انها،الاسرائيليالجويالسلاحقائد،"عفريدافيد"الجنرالقالىالتي،!15

الجويةالحمايةتوفيرلاغراضلبنانجنوبفوقجويةدورياتتسييرفياستخدهت

.)15(هجوميةعملياتفيتستخدملموانها،البريةللقوات

طرازهنالصواريخزوارقمنعدداضمتبحريةقوةالمهاجمةالقوةوساندت

قصفبواسطةوذلك،"دبور)طرازهنالدوريةزوارقوبعض،"ساعر"

الضفاحواغاراتالبحريالانزالعملياتبعضوهساندةبمدافعهابحري

البشرية.

التي،العمليةهنالاولىالمرحلةفيبقواتهاالاسرائيليةالقيادةدفعتوقد

على،15/378/-14ليلمنتصفبعدمنوالربعالواحدةالساعةفيبدأت

القليعة-)محور:ومما،الشرق!يبالقطاعمنهااثنان.للتغدبممحاورخمسة

في!الطيبة-عديسةأومحور،!بلاط"اتجاهفي"السقيابل-الخيام-مرجعيون

ابل-عين-رهيش)محور:وهماالاوسطبالقطاعمنهاواثنان.!القنطرة)اتجاه
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طير-يارين5ومحور،(الطيري)و(جبيلبنت)اتجاهفي!الراصىهارون

اتجاهفي"الناقورة)مناْلساحلىالغربيبالقطاعفكانالخاهسالمحوراما."حرفا

محاذالارضهنقطاعاحتلاذهوالمرحلةلهذهالمحددالهدفوكان.أالبياضة)

الاهن.بحزامسصيماوهو،كلما0حتىيصلبعمقالفلسطينيةللحدود

البياضة!رأسوا"جبيلشطو""الطيبةْ)و،الخيام"وهناطققرىفيهتحددت

المقاوهة.قواتهنتماماوتطهيرهأ،عليهاالسيطرة!رئيسيةهواقعاوكنقاط

المدرعاتوحداتالفجرمعبدأت،شديدوبحريوجويمدفعيقصفوبعد

هكلفةكاشطالتي،الهندسةوحداتتتقدمها،المذكورالمحورعلىزحفهاوالمشاة

ضوءتحتعملهابدأتوالتي،المواقعهنعديدفيبمهارةالمزروعةالالغامبرفع

التنفيذ،سهلةالمدافعيننيرانتحتالالغامرفععمليةتكنولم.المضيئةالقذائف

وسططريقهاتشقكيساعاتنحوسبعهفلااستغرقتواحدةاسرائيليةوحدةاناذ

الارضفي!المطلة"مستعمرةمنطقةمنزحفهابدأتانمنذ.الملغومةالارض

نحو3سوىعنهاتبعدلاوالتي،الشرقيبالقطاع!الخيام)قريةحتىالمحتلة

الاسرائيليةالقواترافقالذيالاهيركية!تايم)مجلةمراسلىيقولكما،كلم

.هناك

البشريةالخسائرثلثيان،الشماليةالمنطقةقائد،!بنغالى"الجنرالو!ول

المذكورالاسرائيلىالقائدويصف.(Nit)بالالغامالاصطدامنتيجةكانالاسرائيلية

هنكثيفةكمياتواطلاقكبيرةقواتاستخدامجرىانهفيقولالقتالاسلوب

الخطةوكاشط!الاسرائيليةالقواتصفوففياصاباتوقوعدونللحيلولةالنيران

.()17(النيرانمن،الكثيرالنيرانبرفقةههلعلىبالمضىتقضى

قتالاسلوب،!ارزسقوب"،أهعاريف)صحيفةهراسلووصف

،وجويهدفعيقصف!:يليبما78-3-02يوبملهمقالفيالادراثيليةالقوات

الىالقواتJدخوثم،المدرعةالجنودوناقلاتإلدباباتهننيراناطلاقثم

.")18(القرى

بالقطصاعالمهاجمةالقوةانVA-3-16في!احرونوتيدسوتأوقالت

،!الراصمارون)فيالاساسيةالمقاومةوكاش!.شديدةمقاوهةواجهت)الاوسط

.")91(اهسظهربعدهنهتأخرةساعةفيالاالمهمةتستكمللمحيث
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-3-16يوم"هعاريف"بصحيفةلههقالفي،"ارزيعقوب"وصفكما

7 A،2ْ(")ْوالصاعقةفتحهنوحداتهعهريرا"كان"الطيبة)فيالقتالان.

فيدارالذيالقتالىان378--17يومذاتهابالصحيفةمقالىفي،قالىكما

هنعلروجرحقتلوقد...بيتالىبيتهنودارأضارياكان"جبيكبنتأ

هنالقريهَقصفذلكقبلتمقدوكان.وتطهيرهاالقريةاحتلالىعمليةفيبخودنا

.")21(...وبالمدفعية،إلجو

فيانه،378-.يوم"دافارأصحيفةفي،"فايتسشمعون)وقال

وبينالاسرائيليةالمشاةقواتبين،وطويلةضاريةهعركة"دارت"الرأسمارون"

مخربا،)47احصاءتم،المعركةنهايةوفي...قليلغير،المخربين"هنعدد

القتلىأعددهنهمعدداسروتم.فيهاالمخربينوهعاقلالقريةبيوتبين،قتيلا

هذهفيوالجرحىالقتلىهنعدداالاسرائملىالجيشتكبدكما...فيه،هبالخ

.")22(القرية

منالقريب،القطاعهذاوكان"فقالىليالغربالقطاعالقتاللوصفانمقلثم

ويتضح.كبرعنادافيه"المخربون"ائبتفلقد.القتالىظاعاتاصعب،البحر

القطاعفيعددهمبكثيرهناكبر.المخربينهنعدد،المنطقةهذهفيتمركزقدانه

فقد.الاسرائيليةالقواتواجهتالتيالمقاومةلشدةونتيجة.")23(الشرقي

هجوهها،هنالإولىالمرحلةاهدافلتحقيقايامِاربعةفترةالعمليةاستغرقت

الاهروهو.!فقطكلبما0و7بينماعمقهايتراوحمسافةخلالهاظعتاياماربعة

العملية،قادوالذيالشماليةالمنطقةقائد،"بنغالىافيغدور!الجنرالحاولىالذي

دفعتفضيل:الاسرائملىالعسكريالمذهببحسبعملنالقد"فقاليفسرهان

بطئءسيربمثابةهذاوكان.الخسائرباقلالمهمةانهاءاجلهنكبيرةباعدادقوات

.)25(!"ومامون

فيفقالىالتصريحهذاعلى،ضيفزئيف"الاسرائ!لىالعسكريالكاتبوعلق

اسئلة،،بالتكيدالكلماتهذهاثارتوقد)378-31-يوم"هاَرتس"

ارتكزالذيالعسكريمذهبهغيرقدالاسرائعلىالجيشانيعرفلموانهخصوصا

.251،!"الحثيثالسيرأعلىدائما
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العملية:منالثانيةالمرحلة

استهدفت.التي،منهاالثانيةالمرحلةبدأتللعمليةالخاهساليوموفي

تخطيه.دون"الليطاني!نهرالىالوصولى

عمابعيداالعمليةتوسعصامل"بنزيمانصزي9الاسرائملىالكاتبويفسر

فيقول،VA-3-92يوم،هآرتس!بصحيفةلههقالىفي،الاهنيبالحزامسمي

،الدفاعوزيروبموافقة،العسكريالسلكبمباثرةالعمليةمجالتوسعجرى"

للشؤونالوزاريةاللجنةفيعليهللموافقةيجرضولم،الحكومةرئيسوباطلاع

ادخلتالتيالاساسيةالاعتباراتاحدوكان.للحكومةشاملةجلسةفياوالاهنية

واقعاقاهةعمليةفيالمتحدةالولاياتاشرالثفيالرغبةهو،العمليةعشيةبالحسبان

.أ)26(لبنانجنوبيفيجديد

-7؟يومنشرتهمقالفي،نجرافياالعمليةتوسع"دافار"صحيفةفسرتكما

حدالى،وسعتالإسراثيليةالقواتان)،ضممثىيونا)كاتبهفيهJقا،378-

فيالشريطعرضووصل.الاوسطالقطاعفيخصوصا،العازلالشريط،كبير

بعدادسذلكتموقد...الحدودعنكلم16الى(تبنين-جبيلتجطأهنطقة

.")27؟بيهاوضشرقيهااخرىقرىوسبع(تبنين"استسلام

الدوافعحقيقةعنتعبيراواكئر،مخالفاتفسيرايقدم،شيفزئيفأولكن

بصحيفةالمنشورهقالهفييقولاذ،جغرافياالعمليةهدىلتوسيع،الادرائيلية

رئيسيةهواقعفيهاتحددتانما،هسبقااليهوالمشار،-3ايوم"هاَرتس)

وهذا.الحدودعنكيلومترات8-4تبعد...يحتلهاانالإسرائيلىالجيشعلى

"المخربون)ينسحبانحددالذي"شتورا)اتفاقفيالواردبالبنديذكرالقطاع

حينه،في،كانواالاهيركيينويبدوان.اسراثيلحدودعنكيلوشراتعشرةمسافة

فيارادتانهاويحتمل.راضيةغيرانهاادعتاسرائيلانبيد،الاتفاقعنراضين

بعمقلخطيكنلمذلكعداوها.الاميركيينترضىانكهذاقطاععنحديثها

يمونانيمكن،عسكريذومعنىفخط...عسكريمعنىايكيلوهتراتعشرة

لناويقولون.الليظانيكنهر،الجغرافيةالظروفبحكمعليهاستوليالذيكالخط

هعتسويةالىالوصولفيالرغبةخلالمنالبدايةفيرفضقدكهذاا.حتمالاانالان

امني،ينشا.قطاعص!،التقدمعندهيتوقفلخطاخراحمالوهناك.السوريين
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عشرةعنيزيدهوهفهومكماالمدىوهذا.وصواريخهمالمخربينهدفحيةهدىيحدده

خطايحددلمكيلوهتراتالعشرةمجال!حددهنفانآخروبكلام...كيلوهترات

الضربةعنيسكتوالناالمخربين)انيفترضانوسعهفيكانفقد.عسكريا

لووحتى،ابيضعلما!تبنين"ثحتاريرفعلماذاحتىانهاي...سيتلقونهاالتي

جنوبيالىدوليةقواتارسالالاهنمجلسفيتقترحلمالمتحدةالولاياتكانت

العملية.ينهيشراتكيلوعشرةلمسافةالتقدمانالافتراضيمكنلافانه،لبنان

قدهاعلىالردعلىسيرغمالاسرائيلىالجيشىوكان.سيبدأهافقطكانانهويرجح

.(TA)!ذلكبعدتطوراتهنينشأ

عنللعمليةالجغرافيالعمقتطويرلإسبابتفسيرا(غور!الجنرالقدموقد

قال،78-3-21يوم"دافار!في"شمشىيونا)نقله،أالاهنيالحزام"نطاق

فيكيلومتراتعشرةنحوالىيصلظاعاحتلالى،اولىمراحلفيالخطةكانت"فيه

منذالليطانيالىالوصولالهدفولوكان...بسرعةذلكيتموان،لبنانبخولي

المرحلةبدأتوقد...اقصراخرىطرقاختيارالمؤكدهنلكان،البداية

كبرىاهميةهناكوكاشا...الاوسطالقطاعفيالقرىباستسلام...الثانية

وكان.المتحدةالاهمقواتوانتشارترتيبعنالحديثجاءثم.ايدينافيلسقوطها

الارضى،منالاقصىالحدعلىالاسرائعلىالج!يشفيهيسيطروضعخلقههما

.92(،ةالظبيعيالحدهووالليطاني

في،مرارااكدتحينالاسرائيليةوالعسكريةالسياسيةالقياث!انتقديرناوفي

عرضهيزيدلا،(اهنيحزام!انشاءمجرفىتريدانماانها،للعمليةتنفيذهابداية

المناورةنجاحلتأمينالضروريةالضوطاحدالواقعفيتطبقكاش!،كلما0عن

ضمنوذلك،بالمنطقةالعسكريةالداخليةالمناورةتنفيذلتغطيةاللازهة،الخارجية

الجنرالىئسميههااساسعلىوالموضوعة،للعمليةالمرسومةالعاهةالاستراتيجية

نسميهيمكنانهااو،(شوكيالارضى)"الخرشوفة"بمناورة،بوفراندريه"

المتعةالعملحريةكانتاذاألانهوذلك."المتتابعالقضم)باستراتيجية

يمكنل!خارجياخرضرطفهناك.نفسهالنجاحشرطهيالخارجةللمناورة

فيمقبولايكونحتىكافيةبصورةمحل!وداالهدفيبدووهوان،ايضاضهالاستغناء

.المعروفالفرن!ىالاستراتيجي،"بوفرايقولكما.3(،)ْالدوليالعامالرأي

الخارجيةالمناورةلنجاحاللازهةالعملحريةعلىاسرائيلحصلتانفبعد
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المشدة،الولاياتوتأييددعمطريقعن،(الدوليةبالقوىالمتعلقالتأميناىأ

الدوليالعامالرأي،تحييداو،تأييدلاستجداءالاعلاميالحملوتكثيف

طريقعنوكذلك.الفدائية"عدوانكمالىاعمليةكلدالرضرورةنجصوص

بدلاكان،ثراستنامنسابقموضعفياوضحناكما،العامليالعرالموفاستثمار

حتى،ونجرافياوسياسياعسكرياللعمليةالمحددالهدفمحدوديةتعلنانايضالها

انتهجتها،التي."الخرشوفة!لاستراتيجيةالخارجيةالمناورةذجاحتأهينتستكمل

مطمئنةتمضىكي.الانوحتى48حربمنذالعربهعصراعهافيدائماوتنتهجها

وسرعةقوةبلابر،المحليةالعسكريةالعمليةاي،الداخليةالمناورةتنفيذالى

انتلوكحتى!لانهذلك.الرئي!يالمذكورةالمناورةنجاحشرطهووهذا،محنة

!دهـعي!او،للفشلثتعرضقدانهاالا،حسنةبصورةهصممةالخارجيةالمناورة

بسرعة،فيهجداللا"واقعامر"تحقيقفيتنجحلماذ،القصوىالحدودالى

يقولكما.،)31(هقبلةلمفاوضاتالاساسحجريشكلانالواقعالإمرلهذاويمكن

ايضا.،بوفر"

عمليتهابدايةفي"الاهنيالحزام!هسألةعلىبالتأكيداسرائيلارادتلقد

حيثمن،الاهيركيةالمتحدةالولإياتتأييدكسب،لبنانبخوليفيالعسكرية

جديايهددلا،،شتورا!اتفاقهعالمعفق،العمليةهدفمحدوديةاناشعارها

الموفتحييدالىايضاتهدفكاشطانهاالىبالاضافة.بالمنطقة"السلميةأجهودها

الاتحاداسعفزازوعدم،الغرب!يةاوروباتحسِدعنفضلا،عاهةبصورةالعرلي

حاسم.مضادلعملودفعهالسوفمتعي

حدالىالخارجيةهناورتهاتنفيذنجاحالاولىبعةالإرالايامخبرةلهااثبتتولما

العمليةمنالثانيةالمرحلةتنفيذفيالمضيالاسرائيليةالقياثةقررت،بهبأسلا

،القتالفيالفلسطينيةالمقاوهةاستمرارظلفيخاصة،،الليطاني)حتىوالعقدم

يا،"كاتيوشا)بصواريخالمحتلةالإرضفيالمستوطناتقصفبعملياتوالرد

المباشر"غيرالرح!نجاحعدمعنفضلا.للثورة!المباشرالرح!أنجاحعدم

هساعداتوصولىوتسهيل،للثورةالمساعداتسورياتقديمفيتمثلالذي،ايضا

بالاندفاعالاسرائيليةالقياثةسارعتولذلك.ايضااليهاالاخرىالعربيةالدول

المباضر.كيرالتقربلاستراتيجيةالاصرائيلىالتطبيقدراسةراجعْ
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مجلسقرارتنفيذوتبدأالدوليةالطوارىءقواتتصلىانقبل،"الليطاني"نحو

الارضضمنالتنفيذفيتساومحتى،VA-3-91يومالصاثر425رقمالإمن

اتفاقفيالتورطودون،تلقائياوتنشا،الامنيبالحزاميسمىهانطاقخارجالواقعة

القواتفيهاترابطعازلةمنطقة،الفلسطينيةالتحريرهنظمةمعقواتفصلى

هنالخامساليومفيبقواتهاالاسرائيليةالعسكريةالقيادةدفعتوهكذا.الدولية

ضفةهنشمديدةهقربة،378--21فيالناراطلاقوفوحتى،الحرب

فينسبياتقدههامحررتعميقهع،"صور"مدينةوهشارف،الج!نوبية"الليطاني"

التالية:التقدممحاورعلىوذلك،الشرقيالقطاع

نحوثمومن،"الزطعيتا-ياحؤنبيت-الطيري-جبيلبنتامحور-1

وقد.اخرىبهةهن"تبنينْ-صفدالبطيخ!و،بهةمن(حاريص-حداثا)

،القطاعهذافيبسرعةالتقدمكلبهاالمحيطةوالقرى،تبنين"اخلاءشجعها

و"كفرة)الى(حاريص"منتقدمهاالاسرائيليةا!واتتابعتولذلك

الىذلكبعدلتصل،"بعالىعين)ثم،،حناويةوأ،قاناو)"صديقينأ

."صور"لمدينةالجنوبيةالجهةهز،الساحلىالطريق

و،الشهابية9و"دونينكفر!نحو،تبنين9هناخرىتشكيلاتتقدمتكما

ثم،"يةالبازور)،"جيلووادي)،"جويا"،"المجادلى!،،السلاسلبير!

الشرقية.الجشبيةصورمشارفالىللوصول"الشماليبرج)مخيماتجاهفي

الىذلكبعدالتقدمثم،"صريفا-الغندورية-القنطرة-الطيبة)محرر-2

نحو"رحالبرجو!"العباسية)ثم"النهرقانونفدير)"هعروبوأ"دردغياا

."صور"الشماليالساحلىالطريق

راشيا"باتجاهالاسرائيليةالقواتتقددتحيث،الصرقيالقطاعمحور-4

."ىكبا)و"قنياصن"و،شوياوا،الفخار

فيكلم02نحوالىيصللبنانجنوبفيالمحتلةالارضعمقاصبحوبذلك

نشرتههقالفي،العمليةمجرى"ارزصوب9ووصف.المناطقبعض

تحركتالتيالقواتبدأت،اليومفجرهع!فقال،78-3-02في،هعاريف)

الىالجنوبمنواحدمحوروكل،الغربالىألشرقهنمحاورثلائةعلىاهس

الجيشراستكملوقد...هنهاالقريبةالقطاعاتفيتمشيطعمليات،الشمال

.")32(لبنانبخوليعلىالسيطرةعملية،كماشةبحركة،الاسرائملى
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القطاعاتفيوالقوةالنوعيةهمفاوتةمقاوهةالاسرائيليةالقواتواته!وقد

الابخد4علىصغيرةبجماعا!والاغارة،الاعاقةقتالىطابماتخذت،المختلفة

مواقعفيالثابتةوالمواقحالصمودقتالوطابم،الحالاتمعظمفيوالمؤخرات

وكتب.الرشيديةومخيم"صور!مشارفوعندليالغرالقطغفيخاصة،اخرى

علىيدلومما9فقالذلكيصف،78-3-03يوم!دافار9في"فايتسشمعون)

ايام،ليالغرللجليلالموابهةالمنطقةفي"المخربين"وهقاوهة،القتالىصعوبات

السقي،وابلالخإم،(لاندفتح"ظاعفيدارتحينففي.الطويلةالقتال

ومعاقل،الغندورية-العباسيةقرىمنطقةفيقواتنااصطدمت،قصيرةهحارك

اكثربمقاومة،الرشيديةوهعسكر،صورالىالمؤديةالمنطقةف!،"المخربين)

اكثركونه،الغرلىالقطغفيوالتطهيرالضالاستمراريةاسبابواحد...عنادا

.a(23)المخربين!معتعاونت،اسلام!ومعظمها،بالقرىازدحاما

،كبيرةبشريةخسائرتحملوخشية،المذكورالقطاعفيالمقاومةلعنفونتيجة

لاستراتيجيةالداخلطالمناورةحدودبهتسمحممااكثرزهنيةفترةالعمليةواستمرار

العسكريةالقيادةقررت،بالفشلالخارجيةمناورتهايهددقدمما،(الخرشوفة"

وهدينةالرشيديةمخيمدخولعدم،طبعاالسياسيةالقيادةوبموافقة،الاسرائيلية

.صور

بشان،مركزةهناقشة"هناككاشط)انهفقالى"بنغالى"الجنرالالىاشاروقد

الدخولىوعدم،نهائياحولهاالطوقاحكامعدمتقرروقد،صورمدينةهصير

الليطاني،شماليالىالانتقالىاستلزم،الجسرظعانذلكاسبابوهن.اليها

.(TOE"الاشكالىهنشكلبأيالسياسيونولونالمسؤحظرهامروهذا

مستعداالاسرائعلىالجيشكان)فقالذاتهاالمسألة"شيفزئيف"وتناول

وهولا...غزيرةنيرانقوةعلىالاعتمادمنوا!ثار،الموابهةهعاركعنللتخلى

نجصوصحصلفكما.قتلىاوخمسةعشرةهنهسقطاذا،،مخربأملألةقتليثمن

الموا!ينولاشحابمنافذعلىالإبقاءتفضيلتمفقد،والرشيديةصور

المخربينانوالواضح.المناطقبقيةالىبالنسبةالإهروكذلك."المخربين)

(.r")5انتصاربانهذلكيفسرون

بالمعنىالناراطلاقوتوقف،بمرحلتيها،الحكمةحجر)عمليةانتهتوهكذا
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المنطقة.الىالمتحدةالاممقواتووصلت،العام

ال!عملية:نتائج

الجشبعلىالكبيرالاسرائعلىالهجومنتائجنوجزانلنايمكنتقدمهاضؤعلى

التالية:النقاطفي

الرئيسيةالعسكريةالقوةتحطيموهو،الرئي!ىهدفهاالعمليةتحققلم-ا

لح!جمبالقياسضئيلةالمقاتلينفيالبشريةالخسائركانتاذ،الفلسطينيةللشرة

الىذلكويرجع،الاسرائيليةالقواتقبلمناستخدمتالتيوالنيرانالقوات

تخوضانوتجنبها،الفلسطينيةالمقاوهةقواتاتبعتهاالتيالحركةحربتكتيكات

النظاهية.الحربوسلأللفيساخقةبصورةتفوقهاقواتضدظاهياقتالا

(المخربون!خاضوقد!لفقاالتكتيكذلكلىا،بنغال)الجنرالاشاروقد

.إ)36(طريقتهمعلىوتأخيرتجمعهعركة،-العمليةنهايةفي

هذهكل،378--21يومدافارصحيفةفي،"ارادارييه!علقوقد

الفلسطينية،الشريرهنظمةظهرقصمالهدفيكونانيمكنكان)فقالىالنتيجة

عنالمبايشغالبريةالاصابةقدرةابعادوكذلك...القتاليةقوتهاتدهيرطريقعن

ليس،نسألىانفيجب...فعلاالهدفهوهذاكانواذا.الجليلمستو!ات

فعالية،ا!ثرالإسلوبهوهذاكاناذاايضابل،تحقققدكاناذاعمافقط

ثم.إ)37(سلصيهحا-السؤالينعنالجرابانليويبدو.لتحقيقهكلفةوالاتل

قصمحدالىليسلكن،حقاخسائر"المخربون)تكبدلقداقائلااستطرد

هنهمالحظمىالغالبيةوغاثرت،يحدثسوفهابقاه!اثركواانهمذلك.الظهر

قاتلوا-فقد،بقواالذيناولئكLei.واحدةطلقةعليهمتطلقانقبل،المنطقة

الجيشتكبيدفيونجحوا-دائماجيدبشكليكنلموان-بحياتهممخاطرين

،اقوياءيزالونلافانهم،الهجومرغمانهايضاواثبتوا.خسائرالاسرائعلى

هن،شانذلكجراءمنقتلوقد،الجليلهستو!اتقصفوبمقدورهم

.(rA)،المدنيين

فقال،VA-3-21يومهعاريففي،ذاتهالموضوع،داناوري"وتناول

العسكريةالنتلأ!جبدليل.جديسياسىتفكير،لبنانفيالعمليةتخطيطيرافقلما
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هاديةوانزالْاضرار،الفلسطينيةالقواتعلىالقضاءفيالفشلسيمالا،والسياسية

.")93(اللبنانيينبالمدنعنبالغةوبشرية

للشرةالعسكريةالقوةتحطيمفيالاسرائيليةالعمليةشجحلمفقطليس-2

النضالفيالاستمرارمنومنعهاالثورةرعفيتنجحلمايضاوانما،الفلسطينية

بينالدائرالاستراتيجيالاراداتصراعفيالاهميةبالغةمسالةوتلك،المسلح

الصهيوني.والعدوالثووة

،378--02يومدافارفي.،غيفحاهرونأتساءلالنتيجةهذهوحول

المخربين،كبح،الاقلعلىاو،القتلنهايةلتوكيد!نجاءتالعمليةانفقال

منثمة،العكسوعلى.الهدفهذاالىكنا.سنصلاذافيما،جداكبيرشكوهناك

ولن،الضحاياعددهن،سيزيدبل،يقلللن،لبنانجنوبفيالبقاءانيجزم

منظمةهن،الفلسطينيةالتحريرهنظمةويحول،"فتحأنشاطسيدفعبليكبح

فيالعمليةبمقدورليس.العرليالعالملمجساندةتحظىواحدةالى،جانباركنت

ياتواانالمخربونيستطعالمستقبلفيفحتى،المخربينلنشاطحداتضعان،لبنان

علينايطلقواانفيخطروثمة.القدسفيهلغومةثلاجهيفجروااو،البحرمن

وسيح!ون،كاتيوشعاوصواريخهدافع"المخربين"ولدى...بعيدهنالنار

.،(")ْبسهولةاضافيةاسلحةكل

خاصة،المباشرالرحغيرمجالفيفجاحاالعمليةتحققلمنفسهالوقتوفي-3

وبررت،الفلسطينيةالثورةنشاطاتكبحالىتؤديتسويةالىسوريادفعحيثهن

الجنرالىصرحاذ،425رقمالامنمجلسقرارصدوربسرعةذلكاسرائيل

العملكان"بقوله،378--26في،"دافاو9لصحيفة"غورهردخاي!

بخوبفيالاصراثعلىالجيشلعمليةالكبيرالحجمحددتالتيالعناصراحدالسيايى

حكومتيمعمباشراتفاقالىالتوصلمقدورهافياناسراثيلاعتقدتوقد.لبنان

قراربسببيتحققلىذلكلكن.لبنانبخوليهستقبلبشأن،وسوريالبنان

.")95(المتسرعالاهنمجلس

الاممقواتانهي،الاسرائيليينلدىالسائدةالافكارفاننفسهالوقتوفي

بهايقصدافكاروهي،ضدهمالفلسطينيةالثورةنشاطهخعلىقالحرةغيرالمتحدة

ممكنة،فترةلاطولىاودائمةبصورةالامنيبالحزامالاحمفاظضرورةلمسألةالترويج
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الثورةكبحفيالعسكريةالعمليماجدوىبعدمشورانفسهالوقتيهـمعحس

-3-91يومهعاريففي،(زاكموشيه)قالىالموضوعهذاوحول+الفلسطينية

علىبل.المخربينهشكلةيحللالبنانجنوبيفيدوليةقوةوضع)ان،78

.إ)2،(ضدهماسرائيلتحركحريةهنيحدانشأنهمن،العكس

مجلسفقرار:انفسنانخ!عانحذارأتقول-78-023في"دافار!وكتبت

لن،عفالاسرائيلىالجيشوجلاء،لبنانجنوبيالىدوليةقواتبادخال،الإمن

تواتاناذ،فيهمخربينوجودنتيجةنشأتالتي،لاسرائيلالاهنمشكلةيحل

زاو.لةومن،بل.جديدهنفيهالتمركزمنحهمهنتتمكنلنالمتحدةالاهم

واحد.لجانبعائقاستشكلالقواتتلكلان،الوضعفيتدهورهناك،هعينة

الاسرائيلىالجيشقواتاناعلنتالتى،الحكومةقصدهذايكنلموبالتاكيد

.!،3،(تسويةليعستوهذه.التسويةحتى،المنطقةفيستبقى

ناهي،اللبنانيالجنوبفيالثماثيةالاياملحربنتيجةابرزانتقديرناوفي

العدوضدالمعسلحالعربيالنضالىطيعةيشكلونالذين،الفلسطينيينالثوار

حربواستراتيجيةالمتفقةالخاصةبطريقتهم،القتالفيثبتواقد،الصهيوني

والمصفحاتالدباباتمنهئاتلديهماسرائيلىجندىِالف03وجهفي،العصابات

المركز،الجويالقصفوجهوفي،الحربيةوال!زوارقالطائراتوعشرات

محتفظينالمعركةهنوخرجوا.المحدودةوقدراتهمواعدادهمالبسيطةباسلحتهم

الكاتبقالالنتيجةهذهوحول.حرةالنضاليةوبارادتهم،الرئيسيةبقوتهم

فيتأملنااذا،78-3-24يوم"دافار)في،(سيلعامنون"الدكتورالاسرائيلى

الىسنضطر،الفلسطنيةالتحريرمنظمةنظروجهةهنالاسرائيلىالجيشرد

الجيمشمنالجنودالاف-للمنظمةمكسبهو،اليقوةهذهبمثلرداان،اقول

بنشاطاتتقوم،والطائراتوالمدفعيةوالمجنزراتبالدباباتهسلحين،النظاهي

.إ)،4(،مخربأالفيلاقتلاعواسعة

العملية"عنسنةكثرهنبعدالعدو!الىهاؤا)

تنفيذمنعامهناكثربعداي،59791/لم9في،اسرائيلفينشروقدهذا

يتسحاقالدكتور،للدولةالعامللمفتشتقرير،المذكورة"الحكمةحجر"عملية
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منوكان.المذكورةالَعمليةفيهانتقد،"الليطانيعملية)بشوان،،زاهلبن

في"دبابة2؟تعطلت،المعاركخلالاعطتدبابة27اصلهنانهفيهجاءابرزها

فوقدبابات6انفجرتلقد.طواقمهاوخسارةتدهيرهاتجنبفيهيمكنكانوقت

فوقهاتتقدمالتيالارضانهنحذرتواضحةتعليماتانرغمعلىارضيةالغام

الطريقتسلكلملانهااعطبتاخرىدبابات8اناققريرواض!اف.أهلغوهة

.أ)5،(سائقيهمااهمال)بسببدبابتاندهرتفيما،لهاالمحدد

المنطقةالوحداتهنعددتجاوزبسبب"بشريةخسائروقوعالتقريرادانكلما

سائقيعندوالإنتباهالحذرغيابوبسبب،كافيةتغطيةتأميندونهنلهاالمحددة

سياقفياوضحناهانسبقهاتؤكدانماكلهاالفقراتوهذه"العسكريةالآليات

فاعليةومدى،الاهلانبعضفيالمهاجمينواجهتالتيالمقاوهةعنفحولالدراسة

بهابأسلاخسائروالحاق،الاسرائيليةالمدرعاتتقديماعاقةفيهثلاالالغام

تحتالتقد!اتكتيكحولقلناههاوكذلك.البشريةوالقوىوالمدرعاتبالآليات

ذاتهالوقتوفي،الإسرائيليةالقوات!قتهحذركأسلوبالمكفالناريالدعم

وتخريب،ونهبسلبعمليةا82الاسرائيليةالقواتارتكابالىالتقريراشار

وادواتتصويرالاتالسرقاتوشملت،ضباطبهاقامعملية45بينهاسجلت

178اناققريرذكركلما.المحليينالسكانحوزةفيكانتوساعاتهنزليةكهربائية

الخسائرانايضاوذكر.ينهبونوهمضبطواضباطبينهم،.الاقلعلىجنديا

التيالمدرعاتخسائرضوءعلىصحتهفيذشكرقموهو،قتيلا21كانتالبشرية

آنفا.التقريراليهااشار
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.مىولامه

مىمى
هنجموعةيضمالكتالبهذا

الاس!راتبجيةتتناولالتيالدرأسات

جوازبهافيالاسرائيليةالعسمكرية

ايجاد1علىمملتانهنذ،الختلفة

وبثمرياهاديا،الاساسيةمرتكزاتها

لىالمحتلالارضفوق،وهعنويا

اسرائيلدولةانشاءقبيلفلسطايئ

الاخيرسعيهاحتى،4891العامفي

.لبظنجنوبعلأالسيطرةفي

والاسسالاف!كأتوضحدو)سات

الاصتراتيجيةشكلتاخااالنظرية

تدسفواصبحت،)ئيلبةالاسر

،"الاهـرائيليةالأهنتظرية"باسم

فيالعصلِىقطبيقهاعنهاسفروها
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العسكريةالقوةنجماء!ليةْكل"

قبلوالئوويهَانتقلحِديةالاسرائيلية

!تاب.وبعدها7391-رب

ظري!قمحلىهامةخطوةي!ثصكل

بالاستراتعجمِ!ةال!صبيالوء-ي

وتطبيقأ.فكواَالاسرائيلية

..-وَا!عرِتطلراإا!رجمضالمؤضت
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